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 177 1 7 اَهَئَْعمَس

 184 0 و دودع

 192 2 4 طويهذلا

3 224 
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 "لطم 1135. دتجحمرح طتعاط طق ماخعوورجت هلتك1م 01 طعم 101ة12 15 0

 جدنم طع 10110112 عب :ب
 1. 000. ظتخ. اةلددف 400. 19,589 (آط.).
 2. ,,. .طظمويبلاتسب 5ةم»ةدععات, 1121 (8.).

 8. رى, . طواف, ةاتمم1. 14:32 (©.).

 4. م, 85. 2هنومطوستع الكتف. طق. 18 (86.).

 'لخلع هرعت 01 اةطف ممعصصمق ء1عوع215 اع عءورق1ه> 01 11 ه]طقسسع(
 5. ظمطتا (03ع0 245 م.), طم 012ع196ع0 ةطغع ةددصع 50 طتق 01ةءاجأم ةكطات
 50101 ه1-ةتلعلعمدتأ (0160 6)275 'طتق 01عام 60 ص060 متفق لله. 001

 وو هة660 ط7 ىل-8ن]ءاعدتتت ةذط ه دمه ة6ةهعطقف0 50 ةطهأت ممهصض. "طم
 رهرصمت مت عج هدا - هةععطق مموتطصق طق 0هم160 ظتودتح طلتق 6 2عطع8
 ء«م]11ءءا1هدقر ةطع ]ج6 ءرع ةهململعمغا» مذ مصقول عتس ع ةطعصع ةهتتفطعت 1 .)
 "لطم ممؤع ّذص ن16ةأ102 15 جاكم 12 طب. 220 2., طدق 206 ة2 ة., ؟طتعأو
 طمور مومن, علجعو  ةطق ا6هع6 01 ةطق ممعصدتق. لطف 13666 8126© 55128
 رند 8., طلع ةطعتنء1هع هلق ؟ةكط ل0. نن1. 'اطتق 118., 0569 عالر

 طقف 5570 ممعاتمو (1ه15. 2555 هم 51:0) ؟طتعاط هتف 206غ 50 66ه 8ماتصم
 12 ةطف هذاطع» 15. ش

 'لطع ءةهلتغام هط1607 101108 ةطع ةءودقتم» 01 ط5, ؟طتعط 15 019-
 اص ع1 ةط601 206 0217 57 هكاعوتع كام عع 2201 212635 ه0212ععاد ةق3, طاتن 13

 ١ "نطو 02085 همي ةهعماج06 ةدتترت هاطقت» اهوقما> طاتق طغقتكه 02 ه2 166 زو 02 1

 220156. '1'طع ةحكاطعسس خ7 01 210. همدع 15 ةاة1560 50 طه 00161 57 791101185 01 1طن 1 ق8
 هتاتثط0111165 (2. 644). اظكمدع 01 ذاق هأنطعات 006التق 32681:5 11

 2 '"ل"طم هاطقتس 01 11301101 15, 2060:لتس ع 10 آد., اع 10110111 :-
 11هططوستسع0 6. 2

 4طن 004 5-0-5-5
ْ 

ٍ | 
 قطن فلتر ة[هطمتستتعا 5-31. قمطات 1[كط 06155 خلاطة ل.

| | : 
 ةطق 82710 21- دقو .١ ط09115 11-21هدجاتطقنت خطانا [1[هفوتم 1[هطقستت عل 5. 5035-21 5. اج

 021- 21-113 .٠)802(

1 

0 
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 هلق ]وعما]رر ؟هءولتز5ع0. ملل ةموعتقل وطقم ه8 (طتق 2118. 15 (طهأ 16

 روم مدقسو مهمجنجتسق]ل همذءعقر طوغط طتقام2#ه]1 هم مطتلم1موجتعو]ر 206 10
 مدس ذص غطف هؤطفع» :
 286همز06 (طعمع 218558. ىطتعاط ءمصخكدتس طع طماع طاهر طف 2011072

 1138. ]وكع طعفعرب صفد ]1660 20 ةتصعام ممعطتق هد ةنحه11 2201328 :ب
 5. 7/811 4727-61, (000. 8دتخ. الاددق. 0. 9585, ؟طتعط هطاةتتتق

 ال03. 111, 7, 1:5551و 01:17
 6. 1ط» 4قق]كوس و 717:31: 1217:0570, (000. (ا:ةهداطاتتتع) "ماكاقر 10و
 يندكمتسق 10 طف ةجناتعلم هدد طمقدذس ط. لئطقاطتق ةطق عن هأ

 210. جددت رتغط ه نقعلتل مصصتسعات 317, 35 7611 35 هأطع 06م
 زغاطع» ص دلل هدع زن مه[.  ةسمدع ةلطفع ]ه6 15 8 ةطمانأ

 رجوع مطتعال 15 205 10 66 مجسم اح طع

 7. 1 ؟طةصحلات» ((000. دك. الانف. 01. 80-3179) نتمأ1ع5 طع 0ع
 الآلم. ععتز1 20 هدم اندم 01 للم. >>511 1156 5677221 هأطعال

 ةعاوعطع0 اتسعو. ة8وصدع ه2 ةطعفع هنتع 2065 اة ةطفع طل1ةتنل

 8. 01 ةمرصع نقع ءهدنع 150 ةطق 1188. ه1 [ططص طتفطقسم (1811. ل
 400. 18,500, جحا 12015 0206 كلو. 1051) ؟طتعات طق 206

 طععرب مصقت]لا أعل ط7 117 نماعد1لء10. طع 1مممعا» 15 ه5 طع
 ملع رتكأط هءعوفتهدده] 7011 ةعدق هنت ةطماا طمقتن عتتقال 5.

 لع ادناه هدلو ءمدخدتسم طهاشل هآ ةطعق 702:16.

 9. 1”هرخ ج ميسصصطعت» 01 ممعصتتو جاع 12 18. ةطق 727167 01-7
 هرج ةططضعوله6ع0 ءةلتنم» ه1 ةطقق ؟هدن1ع ((000. 81. الطف. لكل
 18,864), م070١ عر نقعامل. 16 15 ه طصسع 815. اص 0[ عطتصتطتسع

 طقصمر هت طق ممعدتق 316 آنا:

11. 417111177110115 01 1111 5 

 قرحوتن مدس اةطع ءمدسرطت]ءدم دمع ذص آن. هل 2., ممم2610260 2107و
 ىطتعاب ءمفأق .0متطأ5 هد طف ععصستتتسعدعمخ 01 طف ]دهن اهدار - لعاطك
 ممعسف, اغطق طغعملتس عم 01 دطحقتت" هأطعت' ممعتطمق ءهةمطاقتتل 1عنتقت125 هذ

 م ةزستلمت“ ءطقت' معو“. 11 ةقوقتت 508 نج00[ء7]0 ةطق طممق6 مهرجان[ فلا
 معن ه1 (طع متمتصع 1ةلافرس.2 116 ذه طم ةولطم» ه2 مواتوعتماتق 2064
 11 (طع قسوطتع ]طةصعتمعع. 1طمكتسم طوو ةدتمماتع اع * 1[ه]رجةة:ةرأ

 ١ "50 هغ الع انه (101. 8790) طقكو طفعب طعفسقاوأم0 ذسأم 6ةحمحت طرت ةكنعاتت ال

 0اامومدء] عاام ذك, 289, هسا آطانعاععتنأان, 2101:ة84, ذكر 289 : هك. ع 1”نعرامق, 2. 787, هسا

 آد من 17

 2 لكم'ط ط, تدطعتت هأ مجتمعا عموأم»» معمم طمس 11هفدقم, 1؟هق دمأ فدك وأول غ5 آهلقس لل
 طع اممأ رعمتن ه1 1[هطمستمع0”ف 1116,
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 طع جوف انج طقق 0عءاتستت # 76818 3 معءاتقما> 01 ةودمع 20111631 6.
 116« روم 5 مومو ه1 طق (0هاتيرط 0غطسقات. 12 هت 61627 ه2 6
 حتت مد 01 ذاع هدف (كآ0. عع) طع ةاصمموأ هزردعد19 ءطقتن عمو ةطفع هن ععععلتط#
 (0ولاتمطر, قلتو, متفط طقكتس عم 60221760 ه1 ةطغ 0660 ه2 هرع2 7018.1
 116 598 ج]150 5 طمومقاتوت“ 018 ةعامتتا10115 215. ملا ةطعقع ظجعاذ قتقعل
 128127: 210237120115 7061م5 6ءتكز21عوو122ع 1عءاتت عن هلكت 60 118 10 15

 هاا ع0 غ6 طتس.
 تمرسعر طق مممد» 60 8[هطفستسعل ط. طظطجطآط 00165 ه8 50 طع
 ةاتفطعت 16167 01 دحمتتوت 01 ط[دقدوم'ه ممعططق 01105601 1ع 1818601 577
 1طد طتفطقسس. "لطف عم عاممو ه1 طمؤط دمعات 00 طماآر 120169761, 8216

 11 911 ءوهعو. د طع ءمدطدنةدإر [طنح طتقطقتتت 20114 7706 ءماتحتتصتتتتت 9
 ردقو ؟طتعا ةدعع 205 60 طع مسدسه دج ةطع طلاوهط.  ةسمدع 6طعقف 81:

 ار0 ء1معاعو هج ةطغع 0عوذاط ه1 8[هطقستسعلرت طاتق 163: ةهتتع ه0 07108177
 0061160 هرج ظمقمدوهد'ه هزاع ةطقت هاف ءوتحتصما 702067: ةطقهأق طع" ©

 1 2*ع0ل هدح طاق ء

 عمر لعو ةطعذف ةاطعدتع ةهرعتقأق 5 عمم97]0 مساءا ه1 هاطقا معاطف
 هع ةاصعام ]اتصعور 01ةزموزتوو1 هرعت داتتصعا0ا5 هاطعتن 710هد1عق ؟طتعاب طعقتت
 [[ةقدحم م ممسعر طانغ طقكع دم ماهعع 2 طع: طا. ى 318. ه1 طع

 اتت فط ةدمعدسم (ىخل0. 7596) ةزر160 ةغالملا عماج طقفر ةسمدع هذطعتت
 . ممعرسقر 026 همدق186122 01 ةزعاتو -اطتنععع اتصعو 01 طمع01636156 طق ةعاعال.]

 16 15 ةقع11 60 غ5 ط[دفدقهسي طاخق طقق هةطغدللقعم 720 ءامتسم 10 ةتتكطع 1217
 لله هدعاقاعمعع 01 ةرداتتتماتف ظطهمدقتت ؟ءةاتوعو 12 8.4 هس ةطع 77012128 هك

 1 قممواعتتع هم [طص طامسصلتتو طقف طفت طجع2110260 201,
 قطا تنك ( وممتع هنأ طووءان]: ع١ م هطعر») عتكعومه طع طتوطتع عدا

 هه 7611 هه ذاع 6 ءرعصصمس ةنقصق]هن102 01 3 مموج 01 ةطتنعع [1ت عقر
 16 8 ةقوذصر” ؟طتعاط هدتع 2م زج ةطق طاعة. الاددوع ةعوطاتو

 011 11661961016 011016 ةرمات71059 7561865 01 9[1هوه2. 160 عجم هس
 هعطقتتما56 ]156 ه2 طف .ةدتصع ده طماط زتاعفمددع هل 226658833
 هم 1 ةطعضعأمدنع هدجاآورع محعتكتم ةطغق طمموأ ةطصرمه>[ه26. 5 ةهرعج هك ةدعاط
 0100610دق هععاتتخ ذح طف 720737 01 ىل-الآدطوتتته.6  ىل ممعصسد ه8 57

 ١ 1”هد: طف هقتتقع 01 81ةمدةه 8 091: عدطقطت» 101 0ةطصتقتت 566
 * 85. 1022 هصل 1025. "اع خمدصصو» 01 طق 0 15 عجمي هرج ةطق ةتتتطماتتل# 0[ قطان 4

 ها-فسوقتت (0160 214/5). "طق هذاطعان ممعدتق 3ع 11. 474, 526 815, 646, 711, 728, 920, 6.

 5 16 [هعتسق (101. 2920)

 انارمخ ربغلا ظعم» ريغ هحكرو اناصقن هايند ىلّرملا ةدايز
 4 8ع و180 (000. 2.

 5 000. 8وراتسر, 1؟ءاجوأءتسر 1, 29, 101. 189:0. -86هء وطه آش. 1

 6 مزن. 126, 268, 507, 708, 768, 769,
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 ازسعو زك عتجعد ةذص اطقع 71/85 ها-10ه/ةدا: ه8 طلحل ةطتق.“ '"للاطع 7
 و1- 4و]نهج# "عم١"هلتتععف دع اةطق ؟ةجساماتف 22616165 60هدعطتسع 02 68
 ه6 1[ةمدجم 'ه اتكو طماع ممعسق هق 17611 دق ةنصعاع انصعق ةطادت طاع 50 طتس“
 ريعمال هل 2116عع0 رعععم ه5 1ممقهس هتف نت60[30 ةح ممقصإوت فتات

 رواق همؤ5 0670160 10 ]1(هدنوكادتع 270مع7“. 160 عتكو هج ةععماتسا 01 اع
 [نركصعت» 70010 ةعمجع م تفعكتا ماتت ممدعرث هج 1 ةاطف»ع1016 ءمداقسع 378عاك

 م يرسرمتلع ه ةددقل] ]156 ه5 هداك ص ركطتعا ةردانت10ا15 761565 216ع
 11[هع طقس ه لمدعس ةننع عدا عل 27 طق عمم عد رماطتعما ؟؟هدناعم 01 اة“
 هس ىلل-8ةلصت. "طف طتقغمصعف] "هدا هذ ى]-[هطتدست هسق :1طص ه1- شقت"
 اطقجع هرجع ءوعاطب# ىحل موكطعت» 1: عع دتتتصاو»» 15 10 طع ةمدصل انج انطع 5

 01- كه ,5

 111. 151411073 017 ظوطجزرو 10 11175 008315 خ7 1775

17 11-11 

 قل زسرصم»"دأ 1عوطاتتتع 01 1[همددت 5 معمق 15 ةطعتت» طعوس هج طع
 مرخص هس ةاطف طتقام»و» ه2 هداج 1ةلفس. 116 مجععأ دج طقق 762868 ل1

 ه متتسطو» 01 ©0همصتع مطتخفمءعو.5 (نةدف1تلعتسع ةطقهأ 1266 هرج ال[طهداتس
 (طعم]هعتمسم 01ةعمدستعدمد عع اف ةصرح1]هوردصعتت ه2 مطتخقفعو ه2 طع 00
 12 م0عامز7,” ةطع 1ممعم102 01 ةدعاط ماتخقفعق ةطمر8 نحسصتقأةةهلكعدطاو لطفك

 هك ةطق ةلصع طع ظ[هقدمتم ءمص770560 طقق ممعتدق ةطق ةعرعك ه8 طف 0

 ]ه0 ممأؤ رعغ طععب ءقضمسصتفع0. 1مم طف همعدتسع انصف 01 10. 05176
 رصمورت عمفادع» طق ظقفذهس طق طتق ةطقدع ةنح طع ةرحزجمتستطعتأت 01 طع
 م00 2161م7: 60 هه ةاطع ططوماطعأ و هلقعتوا ةممعالهاتمد. 16 15 ةرعط
 رجموفت طاع ةطقهأ طق ماهجع تهجم ةطق 701:08 70772840 تحلل 0771100://170 عهك

 ١ ه0. مدس !!هاعصر 2. 96. 15 ةطماتلل طه 20160, مدمر عدن, طفش ط6 ممعتت 15 دصتفحتسم ةض
.158 ]0 11801167 

 2 1, 164 17, 7 لكبر 168: ن7, 4, 7. 866 6 886غ 2م 11, 11:

 5 1م ه1 و ءممعو 01 118117 0 اةاعوو هةر 10167, علكعات 12 116 20168 50 116 6.
 4 دن, 82 (610 انسعل), 756, 890: انتر, 66, 416, 8.

 5 مر. 86, 176, 287, 400, 520, 649, 683, 2.
 6 '1هط. 1, م. 1413: آخ. 11:

 7 ال, 94, 221 11, 277 ؟كةنن, 360: ذأ, 66, 168, 321: كذننر, 44, 129 : ةسملل دعب 129,

 ىطتعا معءطقردو هتعدسمأ ع0 كذغا طنف ةمد 4ط0 1-21 ةلبطسقلت. 1 10128 112118 :ب

 تمباث نب ديز دعب ىناثملل نو هنبأو ناتح دعب فاوقلل ْنَم
 * ه.م. لمعذ ثكايأ, 154, 7, ةسل 00. 1, 14 : نفقثت اسافر 1, 28, هسا 00ه. ؟ةتنب 59 :

 مو 00 ول ول ة, 4, ذه هللعدكار ةسناممد ه2 0م. ادعت, 19, هنن انت, 24: باتكلا أوسنوأ

 ب روتلا . 4416 ىرهع ه1, 002. اذ, 17, 166 : هعو هلقم ].8.خ.8., 1907, م. 9.

 * 8مم دش, ؟00. آءاسماتل مسن 1مةمعدطمستع, 1100. هنت, ةنانمأ.
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 ع قون ةطصرحس]ة م 5م ةطع ج00 ما1هج 01 طع ]ةتاذعت» ةتكغأ1ع طوع طف ظهمطعأ
 وىطتعط ذط 1ةهعا, 010 2045 1]69عع ماهعع 6111 670 وعوتتت طفلمتنع طقق لعوتاطمأ
 11[ عقوق 8 7هزت5عو ه6 21550 2576© 01 هأطعا“ م9550 8عمو ة2 اةطع 18

 خلع دحوم 66660 طز 8[هطمضسعلا ةعمتطسمف طلق تسعاع قطات طدطقا
 (© م. هدكت) 18 مو-ةءطمعأ0 د ممعتت 005511. 1! طغت ه2 1[1ءءوونج هعمل عت
 ةمزموعطعل 81هطقسسسعلا 1غ 2 "هع طمصقر ةسوتنتتتمع ؟؟طعاطعا“ 1

 رمن11 عه معوتحجعل هج ةطف لهون ه1 طعفت :ءعءاتمدب ةطف 2هردطعأا 2281910
 رق 00د. جعدعكتر 7/8. 1ع ةمسفع 12ع10عصدق 10مم ةطق ااتتنلعات 01 0ع

 ربك.ت "لطف طفلا ه2 6و همولذ هآ دمممتال مطتعط عوجع 56 10 ه ةموءاه]
 © ه:هيحتع :ه؟ء]هط0م (ذ9, 12-107) 15 هاطتمعل 60 1م رمممدت ع>2>ج711  ةص

 . هالسمتما» 560 لوعمط*ه5 هلستمدت(102 10 طلق ةمد8 (©001. لتر 07) 18 10

 1هدحتم 12 مهعاط 1٠
 ىخ طف ةنسع ه1 ةطع طتزانن طا[ ةفدقتت 138 ه]1ع203 2053:2660 12 8.
 116 010 دما زهتس [ةاهس حصص عل1 ها عار, ةهافطمات عا 6220161001865 0625011:

 ام يووتع ةطع ةسيم»:ءةدزماج 01 طق هداج مدع ءعدنم1ه> 59 ةفاهعطتس#ع 8

 66 ممعتج 07 60 طع ءالععأ اطقأ 16 58 ““ طع طتتفأ طع ءمدص770560 12 1ةل1قهط.”'

 لطم ممعتج ةنح ن16861023 15 22676179 ه ءااتلعع جلضتتس]ةأء60 50 ةح
 صمت 0181 01 ةطف © هدععزماط طم طقم 6:6-111ه56ع0 ه طممعتساط وان 0 ممم

 اتطور اان 15 هذطع156 ن1 عم ظعمصح 323: 7عا11عتمانق 56206207. 16
 رجانمطواطاوع 030 طمأن طعفعمددع هنح هدتكةزجماعع 201106 ه2 8[هطقستسع0 1
 ةكامر» اذطف تعامد ه2 ظدفتس رطعس ةطف 2عووطعأو مماتكعو] م0رىعن 78ق ذص
 اناطع ةقعوممهصعو». "1ئطغت 1[ ةقدتس ءمصتته5علم هب دجتتص ادعت 01 ممعصتق 06110128
 طع مسوس: ةطعل دعصتو. 206 هل1 ةطموعي طمز عرعر طعوس ط15 دقتسع
 ةععرج ١6 طع ةحتكطع» 1.4 طتق ممم 788 م6ء2ة0ه281 "ةكطعتت ةطقتت عت 0.
 116 طورىدتلم ةهالل1عج ظاعسلف هجن 1 طءوطصعت, 220 210515 هع طع 0غوكط هل

 1هءو.3 115 معهمدقأ "ءامهن10هدق 10 ة[1هاطفستسع( 00 2015 322691 50 76
 طوعمرسع ةصغتسمكو 611 ةقفعت» طف ةامصلع» ةققتع ه2 ةتمطقر طف مط
 1موجمهدجستنو رتكع.  'ئاطتم ةصعتلعدأت ةهداع ماقعع ذص اطف رعونن 6 5.6  ةتفطق
 طقم طععرب ةععاتفعل 01 1هتكط]1 عةدندعمو 60 طغد» طتتقاطوتتلر 910 11885:3 8

 5010 50 طقكع ةجعع»عل ه6 طق مةرجاتذهط1م2. لطف ةونلك 1788 8
 ءءء عمل ها ةطق طقسا ه1 ةطق ةدرحزتموع0 10د, ىطم ءهمدق106ع0 طتسقوأاك

 + 8وع دست 1265247 ء]رمد 11140 ]2 00727, 7. 138. 1"هد: جه طخوتنق]هاتتمتح 01 انحع موعتس نت ناتعوأتم 56
.2 .0 9180 866 .1010.12.11 

 2 8566 20165 012 116 20ءاتح 12مم
 5 01. تقطر 2.

 4 ظكتما.ر 2. 526, 60 م0ءاتصقر 261161 02 ؟طخعاط 1ك اج 1164
 5 ه.ه. 109. 13232 324

 5 866 ظتمط., 2. 731. 8مدنعد مول, ةطرءالعنا 1[. طع 02“ 1101:41:40, كثر 7. 192, عتكوف انه
 ووقت 4, طاتغ ؟تكطماتم ةايكت تعدل توفوا. 01. صوت 7223647 ع]رمق, ). 2.

1 8) + 

 تم ا ا ا مل هل تسلا 7 0

 11 ا ا ل

 رنج يابو ا يول
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 [دساطع» ةمقت] ع0 ط7 5 ةوكلتخع ةعدتسمقا طقف اكسفدسما» (0[1. 0هت11.)6 160
 عمصع"ه6ع طخصسقوأال ةنح طع هرعو ه1 ل[ هاطقسست ع0, 11ةةهق 601560 3 0عهظ

 ( 210. هرع) مطتعا دمك هداون هع ءمن6ه0 طلق طواتعأ ذص قةتقاطقثف ؟زنتع طاتأ
 ةاقم طقق 1073169 2م طع عممطع6. الامر طع هةنلتسفا ادع ةح ثطع 2

 جلقو هععتسو, متت ه ةانعاتأ ؟ة12616دب 12 22 ه16هعقزت هد ةطق 0عوقط هك طقق
 هرج له عطخو»» (2آ0. هعبت). 16 1هر ةطفت 1616, >06 25 هلل ءعرنانهتس 7؟طغأاأتعا
 طع رممعدم ص ؟1ج01عهغ1ه2 01 ةتفطقأ8 طماطماتت' 59388 6012770860 86 8ك

 نسصصع.# 1 جدد محاتعال 1211260 50 ةقداتسسع 1185 165 1988 00121220860 502
 ندع ةكاو» 8[هطفسسع0'م لعمكارب طغت ةتمطق 1985 2 مونتفمد هذ 65

 ردما1 عدا صقل سعدعع ىلكاط طمس طع 0عواتعل 50 طع هنن ج00[ ٠

 ]2 هنو قفع [[ةفعمتس ل:عزج نرممد طخصقوأال ذاع ةنانعم 1 هد 01 !1هطقطتس عمو
 رام طعوقد 10 هرج: ععاقتع طلق م0:هعطنل ةدغاتع, ةطمدعاط طع 7205817

 تصععل 1633 ةلست»هأ165 10ه طلق ممءومزعغ ة9ة1عد6. 1[ةقدتد ع4
 11[هطقسست عل زد ه ممعصص (0. 01) ص ز1ىمطتعال طع م:هء]هتتتع0 طق طعاتعأ

 زد طلق ممعودعم عع وطترت. طع م2160 طع ةسودت» 10: ةققتقأتسع ال[ هطقتطتتتتع(ي
 اطسغ ةهم]ع ءمدتع ام ةصعاسلع طتسقوأا1ل هصحمتع غاطعتتت دتتصصاتءت* (08[1. 571, 13
 عت, هع, ةلغطمدعا طع ةمدعطخغ 10» 1ةلهسر ج66 تغط طقق 55010, طاقتك

 رتغال هلم هدلوت. ظمغ ةطلق طق 0101 هب ءهللععالك و17. طلق
 1 سفؤعوت عل عععدت هج ةددهاا ةسصعالعد5. 1م ةدنحع ةطق ال[1هواتننت 1و

 طعرجمت 1مم طع لع1عدكس, هصمل طماع 101: ةطق 1055 01 طع 202811718, 0128
 امد 7738 طلق طماطعا» طحن (ل0. 711 200-

 'لطعرتع مقر طمزر ورعد, ةي0مااطعت» ؟عوقمب 10 ةطق تعطل مطترم»م ؟طتعط
 هدءعتقاع0 طعنوجعمعد ة[طمطقصستسعا هج 1ةقددس. مقلكطمتععط طف 1هدعتا
 زمان 1مل ةص عمم ممعأو دج ععيفعتوار طق 1950هدتع0 1[ةقدقتتب 6م

 11 طلق رممعددقف, ©8ه26ع101197 12 ل08. ع0للار 0511, ©5:7111, طق 1206 010197

 ءمرلمدعل طتق ةعئاتقالو»» هعنم11601 هه .مم]1]-طدم7166ع0 رمتستفطتسعا8 6
 [ه11هرجتس عم جعطو : طق جقووفذتسمفا]مح 01 ةعجعتو1 مومهمدق ةدتستعهأل 0
 3[هطقصحست عله ءوتتقعر اةطغق ةهدردانلم1 02 01 670 ل ءوحتماط تطعن ظودتح 6
 عز عطاطمسامم0 01 ل[ةلتسم زد ةزدتكع 01 ةسعافتا 1عطقو 310 3168,

 020 ةطع طحهةدوعاع 01 5 اطقم

 ١ "16 ممودرتم دق هج هدئلتسمتتإل 3]1[1 (ةمطاتنع) "كك ماتأ ةدتوت "علت عتمانق ؟0م]10ات118. 112 116
 عانعرب طن 1طس 1م طقست, 2, 736, ه0 ذص اق 1157 هآ-4و767:4, اناحع ةدتتتتتتات عت“ 01 اان ]165 3
 طع ةوحصف مق تس طف طلححةسر طاتغ ةطتتعو 01 اانموو ذص ةطق 1ةه6هدن . هتف ذتح اطلق 1مدتصعت 16218660 1"
 معو هؤطعتم ةمكتتمسع اع 0مدعزقا 10 ةطوتلم ةاطفتتن عم0لق هتج0ل 10 ةعاعمم17160عو طقس 8

 ]دنمزتا عافطتإت .
 2 "طع ةممعمادسأ عاود طرت 8قردتعد ممتن, 110. م. 68 ةو.ر 101105 طف ةمسعتكتل 1516 01 طف 7
 هاءهو 12. "اللاحم اتكألم ممدوح اطخفصقامأ ع0 طز: 8ةردتوم عون طواماتعم 10 0[2. 5, ةل 15988 20
 ةرمماععم ّذص (طغ قفا معقمد ه6 هللر طتغ ذص طف ةمءم0. "طف نطهسعو ذه لع 10 201410 طتق قت

 4 ةأستلمت عمر زم عنود طزب 1طن 4ةققلعت.
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 لم جمموؤعوأن ةوعصق دج ةطف طققامارب 01 ةهوجنارع [ةلهطح 588 طقااتتقل13
 طم ةوزجستتع 01 1[ةععمر ؟طتعات 71988 501, 206 53 81686 01 38ةهتهت]16, طاتأ
 طرعبم ةعاع  ا[هطفسمسسعلي, 269ةةطعق]وةقر هعماماطا:ه660 ةلطق 0660 12 60

 موهرة]هطضنهدق (0ه. ععكتتت, 1 320 هع 1) 55 5 “ 16017. 1طقق 0
 ؟مرصسق طف ]اعمزدمأع 01 2 ]هدحع ممعتح 53: ظاققذهتم (0[8. 2) ١ همديحزت0و60
 طمصمتتت' 01 ةطق ةدتصع ه2. 1617 ممزجاتلقهت“ 18 8 862168 01 89

 (للوو. عجلت, عدل171, ع1؟) ؟؟طتعأط 112 8ةق2 18 511220560 10 طقكو عم15ع0 د

 161 ءمعع ه1 [1ةاقهدحح طفلمعع ةطفق ةدقماعتأت 0616عهتعو 01 هنن 2607610
 (مطو. 15 عمود متكطمتتك ةدوتسمع ةاطهق ةطف هتممدولكتم» م0655 64
 (]طفتس م و1763 اطعوذعاب 57 [ةقفحم' 5 ةاتيردع1101* هلم هما 1؟ةلثع تهد ع1ن[ع0ل هد

 طه 1.
 01 ةممعاجأل ةصاوتنعدأ هع 650 01:ععق هماص770و601 هد اةطفع لعوتط 01

 !1[هطقسس م0 ( ال08. هدععتع111, 19>05). لئطقوت هدنع 01315 عمتقطعا 63 1ععرد
 [ةماتسع, 20 هد117 ءمدححءدقدأع ةطع عومماعتن 101 طق ةسقارم1 0167 01 77

 هانطعتتن. 15 ةصماطعت» مممد (ل0. عتع) هدد 8[صهطفطسسسعلر 2120 20817
 همدصتمهوع0ل ةقفوتع طتق 0عدكطر 16 0 ةطع ةصحرجه »هن هاهم عططعتاتأا ناطقا طع
 طممرداطعأ طق ةرمعدق ه 116016 هرعتن ةورج وعوتتق 1 !01هععو.2 'لطتق هج عدعع
 آو 3 همداعتست]701:61:7 15, 01 0017:ةعر, 01 دحتاتعأال ج1ءهاعا" 7116 ةطقتت 6
 ه1 ]ونعم 6نه01610طتقأو هتحعا طققاذم71ه28. 01 ع5156 ةطع 20مل 12323 3
 رنعررعدأو ةطع نسلكمات»0ع01 جقوعتنأ1 م ةطقأ 165 ةتكطما“ 538 3122028 ©
 ىطم طق 5518ه !طلطهطقسسسعل كتكقط ةطعتتت ؟ءهولكط ه2 ةطعتت”ة 2.

 02 ةطع ههمدقعوتنإ, 16 735 ال[طهطفسسعلا ط0 طق 621060 8
 همس ععو متغاط اةطغق همط16 عتاكلا 01 هرج ءةهةاؤغم هل 5 116. طظعوللال
 1سانعنءواتسع 15 ةطع ]همن اظطع 01 ةطع رممعدت ]1156 2262610260 660و1156 1

 ءمدحاةتسقفر 12 ]20ءازغ آهات, ةطعف 101دختتام 01 ءمددقعددزه> 01 ه١ 11هةاتت
 رظمممدتم ةاتتت؟س1760 206 هدجاوع 8[هطقتصستسعلا, اطاتن جاقم ةطغ (نةلتمطق قكطات
 ولعت, 0دحقتن, هت (06طصصقت. لطف لعصصتفع 01 طق تق 550 15 2201111260

 رص 650 ةت19ط16 ممعرسف ([هو. عععتكت ه0 هععتك), طتغق هد طع عوق
 ه1 06 اطسخم اةطع طلاسم ءهمدغوتسق 205 1655 طق هوم ه1عدعاعق (8ل08. كتر
 مروع عت111, 01:11, 01:111). 1'طعو طممموت 206 هل1 ع ةدتكطعتأتعر ه16ط01عط
 ااطعدنع 7508 عمم0 "عوقمج 1م [[جقددم 8 مءعانةمده1 ةهكاوعاطسعتا غ0 0 طق

 1١ 8ءء هةموعزمللو ائد6 14. "طع تستخوت ه5 اطق رمعتتت هونت 31:017[1 طه طتقتتأة1260. 15 03
 ه1 وم 1سلعزجعم مدت رممعسصق دمطتعال 62:6 نستكو دحعءاطهتتتعو17]1: ماتت 10ععاطعتن ط9 ةةقماح 02 ذاع
 16م7: ه1 طمعاخع هس داطوتصع. 'لئطع ةمعمد0 مموج طفعتطف تكا اتسع 23. 1”هدن ه ةستلقتت

 طووتسمتسف 566 1108, 711, 05511, 050111, 57
 2 "5ع ركطماع مووت مدصتق موتنا 02 ةطماطعت" 3860260 57 8. (م. 3650) 50 قطان 05 5
 "طع هرمعدتسع طعستما عاج 15 مما عدللو: ةصعمدتنععا ص طاع 2188. ه2 ع طتحقط ه5 1611 هق ةط 1. (طانأ

 ١ موو ةءطمات هز, ؟طتعا متصسأق 10 هرج ةودنازت همدحتتج 102 01 طف موقدوعع. "طف امدعا ص 181. داتطق
 5120011", طاتك ]اق ةطتف 82287 86556 35 ةدح 31: عاتتمعالأ 1 195010: 01 11885328 911 01:ةطت).
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 ؟لطعسم 11هطوسس عل طق ةهداء7*عم1 1[ةلتسق طق ةطمت؟ع0 631 858:668112813-

 ةطترم ط7 موتسمع طف ال[ءءءوتج 2 1خههتناجعو ' (ةطدطقز انتاد) 111 8
 ه2 طع 1[ةلنصتحم “ 8عارجعت» ' (ةصخقتن). 6(0 طصسغقس طق ةمتتتتلا ةطع]أ عت“
 زد طف طمتقو هلآ ةحنر ط[ممددس 8 طانهاطعتلا 2220 201 طلق عوقمقر ه5 1

 [ةاجقو هعرصت:مودعم 1,١ “ ظممدهم 10760 طتس ةتحل 66721160 طقق 0عةكات.””

 .1١ 0مم ع1ل58 07 د قدللا5 011

 « 1 ةاموأ مذ ظوصم ممعاف : دهون, ةطفتت" همه ع ةوتتهاف همن متسع.“ '""طعو
 حدتع طق 7220061 1008 ا ؟طتعال هانت" 72061 0656155 طتق ةة1 هاد (1آ0. 11و
 1. 19). 51976 معمل دمأ ةةآعع ةطقق 172101101 20881 0 5611010817, 38 15 هلو

 عمر عودعف ةطق ةماسك 01 طف عع ؟طتعا 1600 جت212560 782/7:7, 1.6: ةعاك- 0128156

 مق ه 1ءوزؤلسمأو ةتطز ءعأ ه2 ممعنإل. 'لئطف ىعوط ]15 واعاتتتق 1656 20,

 10 تك سعد عمل طوع ؟[دمدقد'ه عمم0 همتستم» هذ طئسقواك, ةطل 6
 طخس “طف جمهواومأ قكتمعت ممعأ.” 2 80ه ووعت» ]11 ممعمسك, ةطنق 1ق 20

 هج انتح011811660 ]مهتقو, هه ةاطعوت لم 201 >"ةنحلع اظتست ةدتمات ع ةطع 26وأ
 ه1 طع عدم. لطم دممعنواو همهفطمأع ةهمزهودصحعمأ اح ةطغق 55303: هل طتق
 ررمعتسم 1ق 72006266. آل هغ طقف 1712165 هتكف دما 1 طماتت 206111, 21201 56576181
 ه[ طعم طءفامص ع 60 ةطع طءوؤ طق ةهروز* همرت77ت0560. "لطف طمعاتتم7165 61
 طف طقمرمر 08و78 طع طقم ةرحعدك ةض ةطق طماتقو ه2 طف 685532106 8
 هك ل1111 (همعوتم ]نةحصمفعاتق) مدح ةطغع طتتسلفتب 01 ه ءدل]7 ةطصف ةماع

 (ال0. 5111).* 6 ةأولتا "ععما11هء(2قدق 01 طعصفلاو ععولاكع0ل ه5 طق  طقتتل
 ه1 (طعمع مرتاسععو5 3726 جاهم ةهعرجتنةووعل ةح اةطفق هاععتفعو هدد ظقتساناط 5. 4فطت

 عزرتست» (اك0. 111) ة20 ل2518 6. جا-ختطمس (لو. هجتك). 160 ةطعقو .
 ردقهرت طه 20060 ةععوضو] الجوار لعسلعم عممبعو ؟طتعاط هده 206 5؟16طماتأ :

 0 ممامتس ءاطقت"لت ([03. 15, 312, ب11, 21:111>2), 3201 026 ه5 720181
 ع1 نعازمدق (الو. 0155711

 الم ءاعرصعاتا 15 هم ةؤرثمد ع]و ؟ةردا: عوق انج 113 ممخ28 7انه6ق ةق 41/10“,

 010 15 هع موجعه 65 ممماطق هم10720560 12 طمطمتتتخ 05 اة[هطقسستعا 20
 ]لف طعرتمعق. 116 ممتقعق طلق ة2ععقأم»ةر 616, ةدستلا, 191طخاتاتت عةة, 0

 از طوعداتكو, هل موت" عات] 2117 طتق ةرمدن0ل ؟طتعاط 2676: 161 168
 [[15 ممدوعر“ هآ ةدكاتخع طقف طففعت هاطت10ع0 60 طع12م6. 1717 طق ة6[ةعاكات م

 دعرصإت طع 010 دمأ محاصعو 770108, طبق 1طحمتت1 معلا زج طق 22055686 ه4
 رموأ هزلعممأاع (عدق. 1118 7دئةءم 316 9 116 2011101“ 01 ]15 28786161,

 هع ءأ11 مق ةاطع فصلت مدقق نصلعتن ؟ىطتعا طق 1160. 1 ؟طفصمعر وز 27ه 0681
 ه1 طلق ؟؟ميتاتلعع 0موملف رم محتتقأت ةهلعم 16 تكا ه اهدنعو عندتسص هل ةدلقر طاقتك

 راع طع ةعغماق ةطغ ةطقت مدعفق هك طتف ةهددعاتف 16 هدح [د117 آه1165:6 طقصتم

 1١ 11811 ., [,. 2 قةعأل, 17 1١ 3 8و6 و150 2آ0, 02>تتتب



 14,]00(5011 مىلآر ىلا 1005
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 . 0 176 ءمرووارعوأ ور“ للعععم (ن. 9 5.).

 |[ 56و 1ه1:00116102, 2. 7, 16822. 1]

 1.7.7. 8.ط.1. ديز نيورمع نب مارح ىنبرذنملا نب تنبات نب ناشح لاق

 ىنب ةبلعت نب رتعلا وهو هللا ميت وهو راجكلا نب ثكلام نبورمع نب كدع ىب ةانم
 ءأمه نب رماع نب ايقيذم ورمع نب ءاقنعلا ةبلعت نب ةثراح ند جرزلا ىب ورمع

 سيقلا ءرما نب فيرطغلا ةثراح نبا هقنع لوطل ءاقنعلا ىوُس امناو ءامسلا

 تبين نب ل نب *أرد وهو دسالا نب نزام نب لواهبلا ةيلعت نت ا

 ٌمآو ناطعت نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب ثكلام نبا
 جرزخلا نب ةيلعت نب ديز نب دو دبع نب نادول نب سينخ كذب ةعيرغلا ن اسح

 5 طءوذسم : نب مارعلا نب رذنملا نبأ هنع هللا ىضر تبباث ىب ناسح لاقو

 دعيَرملا ن ع مأو ىجرزغلا ىراصنألا ورهع ىندل دع ىنب ةانم دب ار نب ورهع

 موب ىف لاق مرزهلا نب. ةيلعت ىب ديزإ نب 0 ضر سل حا

 ةكمم تف

 ااسو 1. ربدالا ىدع نب رجح ةيواعم لتق اهبو قشمد نم ديرب ىلع ةارذع

 ةباعأو 02.81. 9.

 1, 2١ سايرلا سمرت سماورلاو راجعالا نب :تدع نب ثكلام نب ساحسعلا
 اهيطغت راثالا سمرت ىتلا

 ْ 2 5. لقعلا باهذو ةيلدتلا مييتتلأ ب 1. 02 16 3 ىتلا هذه ءاثعش

 تمد ناك 0 (ةوو 8. 851) مكشسم نسب مالس تسبأ ىسه ناشح اهب تتش

 . هلاق سارف مما 0 هل تقدلو ةيملسألا نماك تب اديعش 0 ةارمأ اًضيأ ى ناشح

2 
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 ىه ناسح اهركذي ىتلا انعش ىبارعالا نبأ رداون فو هللا ةمدحر ىليهسلا

 ةعازخ نم ةارمأ 8وم ج150 12. 148 هم آخ. 11, 7

 1. 6. ٌندرالاب سار تسيبو اهب نونضملا ةنوصملا رمخلا ةّديمخكلا 05. 36:1

 776: 812 189: 14. »نتن, 397: عانت, 169 (ةينج )زر ةزط. ةغ, 18: 1. 78, هلل

 ىذغط طق ؟هحتممك ةمبس . 8 هءمم0 طعستقءط 1135. 9

 1. 7. 2. اهتايبأ ةنيعب رمثلا وهو ئسَج عمج *انا ىوربو هلامأ درضص»

 1. 8. .اهبرش اذا اهبراش مايترالاحار تميس رمغلا حارلا
 1. 9. هانلمح ايم ثكلذ ناك اذاف لوقي بابسلا ءاحللاو لاتقلا ثغملا

 هيلع مالُي ام ىتا اذا ةمالإ ميلي لجرلا مالا لاقي رمخلا ىلع نك
 1.10. 866 لو. 1, '

 1. 11. 1. اهورن و 8.ريكن حايصلا عضوملا اذه ريغ ف عقنلاو رابغلا عقنلا
 ذك موي ريبزلا .لخ د اهنمو هك 4 "رمعمم اهلصأ 2 ثلا ةينذلا ءادكو عيفربلا

 رخآدا بعش نم . معلص ىينلا 0 01. اع. 469: آخ. ع2, 1

 1. 12. 28. اهفانكأ  نأكر هعسر ُلَجرلا عجحضي نا وهو ةئسالا اهتارابم
 لسالاو نعطلل تافرعكملا لئاوملا تايغصملاو نانسلا قبسيل ضكري سرسفلا

 حامرلا 01. آ.4. :؟ةنخ, 77 (تدادعصم ةقعءالا).

 1.183. اهاشغت ال ءاسنلا اهثكت ىأ ليخملا روهمج نم جراوغلا تارطمتملا
 04, 1. 198: 14. 11, 189: 54. "ذنب, 29.1. 0 رو كثب رض ملي

 ديرد 9 يعل ا نهملطت 1 مث تسباث نب ناشح

 11128. هللا رعي ىوردبو اموي ربصلاف أوهتنت : ناف فوربإو

 1.16 هيل ايو ناك ادا ِرِغَس ةضرُع ريعب لاقي دحاو هن ايدو ىشلا ترشي
 ءايوقا ىأ لاتقلل ٌةضرع راصنالا نأ ديري اهيلع ابوق ناك اذا ةموصختلل ٌةضرُع نالذو

 هيلع 13. ترّيس

 1. 17.. 2. طلدخم

 1.18. عنمي هنال امكاح ىضاقلا َىِمُس اذه' نمو هعنمنو هفكن همكعا
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 مكح دقو هيأدلأ برغ نم فكت اهنال ماجتللا 1 اذه نمو ملظلا نم سانلا

 2 شقرملا 1 نسأو فكو 0 0 لجرلا

 1 دشنا 0 دلا ب (نيروقالا)
 مضغأ نأ مكيلع تفاح ئنا .- مكءاهنس اومكشأ ةفينح ىئبا

 ظ ىنايبذلا ةغبانلل دشناو

 ثارغلا باشوا تُّكش اماذاأ اهانت وأ مك فوس ثكنإف

 1. 20. هوقوكص اوسوقف هب تدهش ىوربو 01.

 50 ريظنلاو قناكملا ءافكلا 204.381. 511 وم. 8.7. ربج

 10 آ..رادلا ربحو

 1. 283. 24. 1. دقف ةغلغم 015. 124. <, 247.- ثرعلا نب نايفس وبأ اذه
 نابعلا بخلاو بلطملا دبع نبأ 8. ءاضمحلا حرب دقف ةدغلغف - آ.. هد

 2212عاد ةريغملا نايفس ىبأ مسأ

 1. 24. 866م ةعط. 1؟, 4: 2610ط. ©. 11, 95, 148 آلان. 196

 1. 25. نب هل ثمسلو ىوريو 1. ءاذقلا : 8. عادفلا
 1. 26. 8. نمأ

 1.27. 8. هاو

 1. 28.  نفقثت اماف 86ه ©. تت, 9.

 نإ ةثراح نب ةعيبر نب ورمع نب دعس نب قلطصملا وه [8. ةميزخ]] ةمد ذ>

 ا ليعمسأ 0 نم لوا وهو ةعازخ وبا ّىع 2 ةعيبرو ةيقيزم ورمع

 اناكام قرا ةروص - ناكام 2 لاق يماحلا يبو ةليصولا لصوو ةريبلا

 00 ام تود اج + هللا وع 00 درا 0 ني جم ثرعلا

 8 سيف نب فوع نب ب موحات نب نب ماجتلا ونب لقفل ةظيرقو عيسيرملا 0

 امهيلع هللا ا ميهاربا نب ل 8 ا 8 ا 2
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 لد ةدقوتت, 1+ (هجتتماو '' ظومدقس .5١ طقطتخ ”*) طفف ةقاوع 1. 24 اطعم

 ؟011هجزسع اصعد (طاتغ كل. !ةصعو 11, 12, 15, 16) :ح

 *[فولا هعميش: هللا لوس ١ افيد 0 ادقعم 0

 ةامظلا دسالا اهبابلا ىلع "ا ةقعألا 0

 ءاششا نم هيف هللازعي موي بارضل ل

 اسهه وا لاتق وا بامس موي لك دعم نم ىقالي

 11. | 1: 2.267 لوصتل. 1213 14:1 :

 لأ 0071151 00015 7. 01-1١

 1[ههفنسم: ىتلا هتديصق ىلع ىسوألا ميطغلا نب سيق بيجي ناسح لاقو

 ظ اهيف لوقي
 وزي ما قشاع - فيكو 2( ىذتغم تنا ما ءانسعلا نم مورت

 1. 1. 14. 1, 497 ابن ام قعلاب : 1.. صهدنع. ءاثعش اي دارا

 1. 2. 14.160.-ةهسفن نع هب عفدي هب نوذي هّنال ةناسل هدو

 1.3. ثذدمعن تفلكت قالمألا ىلع تيس ْنِإَو لوقي 8. ناك ن
 1.4. 14. نللف دل.

 18. 2. عرقا

 1. 6.. 1. دّيقملا شيشحلا ىف رامعلا ىنطبك ظ
 ةّمرلا ىذ ىحأل نشنأب
 اذ هدلاو ٍضْرِع نع اكقعضاو ىرقلاب فيضلا نع اناطبأ هللا 5
 ايكَر 0 نم كددبا ٌضرالا ذأ [8.هساَ] ساب تلا لش ب انرذحأو

 رئتتسأو 4 م عجارت فتئصلا فأر اذإو ةهدامع ر صقل ىأ

 1 ود هب تبحر كثمناك ةثع ريغ ىلع ىنأج اذا لوقي 14. 1

 دصرم لك نم عير ام اذأ الهاو ابحرم كوللا ىذل ْ

 1.9, 8. دوعا مل امل ثككارتنلا ىنإو 8مطخ. 166: +. 18-9 مماذه 14 1
6 
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 1. 10. 86م6 اء. علك 74, 01101641 7

 11..1. دّيقت مل اهسالحا ةّذبنم ىوريو8. دّيقت مل اهسالحا هديقم

 7.19. :ىمغللا رذعولا نب رذنملا نب نامعتلا ىنعتي

 1. 18. 2. تباث نب ناسخ رعش نم لا ةيناث -8.'ليغلا

 1 14:8 الق تكراصف

 0 28. ماسح هم دل

 716 مجالا ىهو دحاو ليغلاو سشينغلاو نايرعلاو دسلا داوا لابشللا
 سعدلاو سيعادملاو هّيّيْغت اهلخد ْنَم لاتغت اهنال اليغ ليغلا تيس تيّيس امناو

 14. ىمح لابشالا ىدل دوسأ ح- 8. لا سبعا دم

 1.17. تميبلا ىدي نيب ةفيقسلا هثكلا نعطلا 8. ىف تثاكلا

 >0 امعاون اروح باوبالا أدل ىنعف ىوربو

 1. 19. اويكو اًوك وبكي ابك ثكلذكو روي مل اذا اَدلَص دكّصي دنزلا َدِلَص لاقي

111. ]1. 84: 12. 529[ 

.“2001 01 2761011 176 01 

 [ انو انتصر 101. 174 70.]

 86ولتسو : نب ةريغملا 06 ماشه ند ثراعلا ركذي هنع هللا ىضر لاقو

 هش او ةمالسإ نسح مث ردب .موي هتميزهو موز“ نب رمع ىب هللا دبع
 . هللا هةمحر نب دانجأب

 ا اراب ى ةسنت دارا | كئارخو 5 هع يع و عكاسلا ةييعا ةديرغلا

 ءايلا محقأف 0 م1. د” 6 هسق درت ]. 28. تلبت 16. م.8

 1. 8. ةعيرس ريغ ىا ثشلا نع لوفغلا ةفيفعلا ءاهلبلاو لّمَكلا وهو فذ صوتا

 ظ نيميلا
 1. 4. اهتسالمو اهزانتكا [8.و] ىف اهمكآم هش نيكرؤولا نيب ام نطقلا

 ماخرلاب - 8. نطق

 2 1.8. ىقنتملا نيللا ٌضغلا بعرغملاو ةنيللا ةبعرخلا
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 1. 6: ىنعلوت ىنعزوت : - 8. راهنلا انما

 1. 10. كاسمإلاب ىنَرم اف ٌرقفلا هكجأ برقي لجرلا نأ تسمعز لوقي

 لاقي َتْوَدرشعلا ىلا لبإلا نم ثالثلا نْيَب امل لاقي ريثكلا لاملا ركتعملاو
 ىهن ةقرفو ةعّدصو ةمرص ىهف رشعلا زاج اذاف رشعلا ىلا دوذ عبراو ٍقدذ ثالث

 ةدْئَكَه مث ةمجه ىه مث ةسْرِكْعو ةمرج# ىه مث نيّتسلاو نيسمغلا ىلا كلذك
 ميراصأو مارصآ ةمرصلا ةعامجو ةثام تقت اذا. رككعُمل ثدح هده مارضالا
 1.13. 26. ءادرج و 1آ.. بثذلا ناحرسلاو تخت عزمت 01. 50110, آب

 179 عزز. .٠

 1. 14. رّببلا انرق ناماجرلاو ةركبلا ةعرسك عرست اهنا ديري ةركبلا لومذلا
  ةركبلا امهديب نوكت ناذللا

 1.5. تعرسأ تةّدمرأو ارصحخ اهجورف هب تألم دي رد

 1. 17. 8. دقني هم ثمشي
 1.18. 824. هنكرتل -نع [8.هاتفا>و] هايماحو «.هدقم رفاعلا ٌتكبنس

 ُهكيْلأ ةهريخؤمو ةءوسذن ةنطابو هلامشو هةنيمر سل. اهيرجو

 1. 26-21 201 12 8: 27-24 201 11 18. ش

1 .1.24 
 1. 26. 1. سصمتعتسو] 206: ةريغملا نب ماش ابا ةريغملا نأ لاقي

 نم تأ ثإ ٌئموزخملا ديلولا نب راممع لاقو كثكلذب نورّيعي عجش ىئب نم
 بشتّؤم ريغ لصاف عجش ىنب نم أ ْنإو ىدلاو مهنمف بعك ىنب
 ناظقيلا وبا هلاق دلولا وبصلاو بحت مهثاسن ونضو ديز ودب ىلاوخاو
 1.28. اذا قانعلا ةرّقجلاو ىذجيلا رفجلا. اعارش ةنسالا هيس صرمو
 لئاقملاو رهشلا ىلا اموي نيعبرالا نيب ام ثكلذو رجشلاو ءاملا اعمجو اشركتسا
 ةرارف نم زج ماشه نب ثرعلا لاقف لجوال نم هّهاو هوبا ىذلا

 يدبزم رمحأت ىسزفا ولع.ىىكح مهلاف اتيكرت اة ا
 ىدهشم ىو دع رّرضيالو لكثأ اًدجاو لتاقأ نإ ىّنأ تسملعو
 ٍدسفم موي باقعب مهل اًعمط مهينف ةبحالاو ٌمهشنع كتفرصو

 8ءء 1[. م. 528, متخكط ؟ةجته1 مق زر 1. 2. 8, مانت 2
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 1. 1. هلويس ىرجت» هعف كمو ٍنَأَو ا دشأو عضاوم هذه 866ه ط4. ذر, 507

 ل06.

 راي در لا رنا
 1. 4. ىناعضوم نأذه 1. هد ةطع سصقتنعتس : رعش 0 ةياورلا اذك ضاررمْلا

 ىركبلا ديبع وبا هلاق ناشح

 1. 5. هتابن ف قسنملا مظنملا

 1.6. ةَدْعَر همازرإو ابصتنم ءامسلا ضرغ ف ءاشني باعسلا ضاشنلا
 1. 7. عمتجا هنا ديري هيحاون ةداضعأ هل انَدَو هداضعا نم لآ دقف ىوريو
 : ةدعر ثوص :هجدكا ف فعلاو ضعب ىلا هضعب عجرو

 1. 8. ىف ِيِنُل ام وهو عبر ةعامج عابرلاو الافطا اهذالوا اهعم لبإلا ليفاطملا
 اهدالوا ىلا لبالا نينعك هدعر جيوبت هش فتيصلا ىف ينام عنبملاأو 0

 5 مجحشأو وسان. 213181281 2066 : عم باوسلا ف -- جؤبست ى | (جؤبت)

 هققشتو هناعول وهو دعرلا

 1.9. ةنيدملا نم ةّكم ىلا جراخنلا نيمي نع ءاّمجلاو ةنيدملا ىداو قيقعلا
 دشنأو

 رعت ىلارّيع ايناهت رفعج نم ءاّمهلا تّسَحْوَأ

 ةتوص ةدش دعرأا ديثوو 01. 96.11, 111. 1. 22818. ةديعو

 2. صفت" عتسف] م06 هج طف 76286 0201604: مدمي ىلوملا نبال تثيبلا اذه

 اذه ريغ تييبلا زععو ساّدع نب هللا دبع نب ىلع نب ناميلس نب رغعج

 نب ؛دملا نع لزع دق ناكو رمعت ل4ي تتناك ابو لاطو وهو زجحعلا

 1.10 ءاملاب هققشت [8.2. همّدبتو] هسزمهتو هزاهتو حربي ال هماقم هكتب هؤاقلإ هو اقلإ

 1.11. تاذ ةرجش ىهو ةضع ةعامج هاضعلاو ىداولا ىلا ليسملا ةعلكلا

 ثكوش -8. ةمذن عذدم ه0 راقع سس نامي ىداوب

 ١ 0017 | بايفلا نم ترض لِقَوؤلا
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 .132 ىنيكاسعو رمح نميلا بايث ىم بايثرطقلاو بصعلا دورب ىوربو

 _ نددِم
 .14. ةعازخ ىلا ةثراح نب ىصقأ نب 2 نام ىلا ردم ىب رافغ

 .16. 8. اًسركم ارب ناطوألا ف.دعقاو اهيقالن اناف

 .18. اًريثك ناك اذا مرضخ ءآم هنم لاقي داوجلا مرضغلا 8. ضايف
 .19. لاقي ىذوملا ٌضعلاو ىتقيلخ قفاوو ىرهظ هثاخاب تددش ديرب
 اباّيس سانلل ايذوم ناك اذا ضع ّدِم لجر

 32 "يوكو ةلبنق اهدحأو ليغلا نم» تاعاسمجلا لبانقلاو رفصلا داصلا

 . 24. هيلاعا هفجرامشو لبج 6-5 - 0 آه,

 25. ىناّشغب مسقأ

 .26:-- ثعسملا ةحئارب هنمد لاس مهدحا حرج !ناف  ككولم مهلا ديري

 24 فبيطلا ةدحتارب أوقرع أوقرع انا مهنأ ديرب 8

 5 28. وهو قرسحت»و ءامسلا ام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةبلعت ءاقنعلا

 راثلاب بقاع نم لأ ناكو ءايقيزم ورمع نب ثراحعلا 01. طف هدوم 010660 ص

16 

 1نهضم (م. 262). 14. ع؟ذن1, م. 100. 28.72. امنبأ انب

 80. ضرمالو ةّلع ريغ نع اهنوركنيف لبالا فيضال نوظبتعي مهنا ديري

 81. رسكت ىتحاهب لتاقن ديري ةّرهملا نيللا مسرلا وهو نرام ةعامج ناّرملا

3 

3 

 8. ثلَقنو

 0 30. 8 عءم 1. 344, ةلكوطععمر, 7076/0 07: 00" كن"هل27, 7. 115 : (ةتتقفتط 64

 طةمءععرولر 1كةةدخ اثر, 2. 512.

 ة4قام» 1. 34 [1.-35] فوردو

 امّزهت ىتح زيشلا نافج لوو انعفدو ثرلملا دنع انّهاج ابا
 ناسح رعشا سس لاهل
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 0 نطبلا

 4-1 ةضنلا نيجللا

 ملو هكركو هيف هيف را اهداج ىلع مذلا دلو درا تدب يل 0

 0 نم يوصل هرغص ىف هلعمج 0 0 - ] كلا ب ترب

 1 ةنفح ىنب دأر |  نامعتلاو رص قيرط ىلع قشسو د 58 نس ا

 نايع نب 566 25106اكور 00 2.

 جرزخ غأاو سوألل تناك ةنيدملاب رّشب ةحيمس ٠ 1.8. ىلا اهدنع تممكاح“

 مارح ند رذنملا هدج

 1. 9. ىذلا اذه نامعنو يمكتلا رذنملا نب نامعنلا ىمَدَس نباب دارأ

 هسبح ىناكو فوع نب ورمع نب فوع نسب لقوق نب ثكلام نب نامعن ركد
 هل اوقلطاف ناشح هريغ ىو هيف دفوف رذنملا نب نامعنلا

 03 ةص31:عذت : نب تنوع نإ ورهع نب فوع ن : 0 وهو منغ 2 3 :

 نسبأ هلاق ا مو 1 2 نسب يل ار 5 ا ل ا -

 هللا ةمحر رب يمال

 1.10. 2. موتح* مهلافقو رن ةيواعم نب سيق نب بمعك ىب ّىَبَأ دارا

 نب ةانم ديز نب رماع ىب ةبانطالا ىْب ورمع نب دفاوو راجألا-ن + ثكلام نب ورمع

 ةيانطالاو جررلا نب ثرعلا سس جرزغلا و بلعك نب ةيلعت ند رغألا 6

 رسج ىب ىنيقلأ ىنب نم نابز نب باهش تمدب [1:. ةبان طالا ىهو هنمأز

 1. 11. هبحاصل لجرلا لوقك مهل هنامض هيدي ةكهرو رمهلا ثكردف اًءزَج دارأ

 أذكو اذكب ىدي ثكل

 : هللا دبع بأ دشناو ايطغ ىطغي ىطغ

 المومل ى نايف اًنطْعَم هعانق 2 و ورع نبأو باك بأ انا

 طاغ وهف ىش نك رشم أنا 50 3 لاقي ةشم»و

 ماسبب
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 1. 14. - دافشسلل هباب» دنع سيتلا بيبن

 1. 5. ناشح ىجاهي ىرعبزلا نبأ ناكو ئمهسلا ىرعبزلا

 | مي ١ ع 7 مكنم -ّ متهرك انأ فورلبو

 1.17. سوال 1 موي ىصق نب زأدلا قينع ىنب ربضب رخل

 ٍك لاقف رادلا دم يببل ةودقلا 5 ةباجحعلاو 'اوللا ناكو ديلا مويرادلا دبع
 انيلا *اوللا اوعفدأف متيأر دق ام انباصأف ردب موي ءاوللا متعب مكنا نايفس وبا
 مهضفيضح“ هلوقب نايفس وبا 3 امناو هل اوطلغاو هلوقل وبضغف ه ةومكيفكن نكاف

 دبع نب ةحلط ىبا نب ةحلط ءاوللا ذخا نم. لاف تنابقلاو ربصلا ىلع

 لا ةزرابمس هنع هللا ىض ر ىلع هلتقف رادلا دبع نب نامثع نب ىزغلا

 ديعس ةذخأ مل هللا همحر ةرمد هلمقف صقوالأا وهو ةعحلط ىب 1ىنب نامثع ةوخأ

 تع ل وا ىبأ نب دعس هلتقف ديسا وهو ةحلط ىبانبأ

 هذحخأ مث : *ىلفألا ىبا نب تبباث نب مصاع هلمقف ةحلط ىبا نب ةعصلط با

 تاغ هلفقف ةلطل ني ناك هس 0 مصاعب هلق ةيعلام نك نتاع

 طساق هذخا مثراصنالا فيلح ىنامزق هلتقف ةحلط نب ثرعلا هذخا مث اًضيا
 َلِيَقف دوسأ مه دبع ٌباْوُص هذخأف ليقف ر ادلا دبع نب نامثع نب حيرش نبأ

 نسب كحعس اكمنب ىرغصلا ةفالسلا مصضاع 1 نيذلا هن الذلا ءالوه ماو هدب 5 وهو

 الغم هب اهاتا نمل مص وا سأر ف 0 ةفانسلل تناكفر اصنالا ]ا دّدهش

 ناك ادا ىتح عمجا 0 هنت ريزاثرلا 0 هن اححاس هللا ثصعيف ةكم

 مصاع نب 0 صوحالا لاقو هيلع اوردقي ملف 4 ٍبصهذن لع ءاح ٍليللا

 عيجرأا موسي نايع علسصرسص ٠ ربدلا همعأ كت كمسمسح ىدذلأ نبأ انأو

 11 ك7 3 طم ةمدصعوعطمك لتق هععمأ ةععمتسكب 1. 610.]

 1.19. قصاللا مزاللا بفتاعلإ قناع ل اضاوح

 1, 21. 01. 81م2.

5 

 ' 1, مهن عتشف1 2046 : ىو تسئثرأ دعس ىعبأو نامثع هةيوخاو ةحكالط مَ

 * 1. سمتعتنسم1 2066: لاقي ثكلذك (0 سلتالا لاقيو ةديبع وبأ لاق
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 1 29 10. لمست  لعاوف ىلع غيمج ثكلذلو قتانع خمج قتاوعلا
 بجانح هلعاوف ىلع فرتحا ةئس اهنم ءاج امنا لعاوف ىلع عمجتال ركذملاو

 براوغو براغو سراوفو سرافو براوشو براشو ثكلاوهو ثكلاهو بمجاوحو
 ىبلعتلا سيئرلا وبا لاقو ثراوحو ثراحو

 ىقتاع تلمح ام مكنيبو اوملعاف اننيب اميف سل ا
 نساشلاب نازل ريك رفرف... انو ديجي اذكامو فيس

 ىديزيلا ىنعسا وبا هلاق مجع مهدحاو نوقرعملا فارشالا موجكلا

 (8661.8) ةعحامس مدل أذهو

 نب ثكلامل افيلح- نا جرزملاو سوالا نيب تناك ىتلا برعلا بسبسس ناكو

 نويطفلا لتاقوهو اعينم ازيزع ثكلام ىناكو ريمس نب ثرجعا هل لاقي *نالجعلا
 ىبا بلاجو جرزغلاو سوالا ةكوش دتشت نا لبق اكلم ناو دوهي نم كلم
 ثكلام فيلح رجعما سلجت دوهي لتق ىتح ماشا نسم ىناشغلا * هليبج

 نب رجكبا ركذف اورخافتف فوع نب ورسمع ىثب نب سوالا نم رفن عم اموي

 هفرشي لعجو اًدحا هب لوعي ملف هموق ىلع هلضفو نالجتعلا نب ثكلام ريمس
 ديز نب ريمس هيلع بثوف لوقي ام ضعب نم موقلا بضغ ىتح هماثا ركذيو
 نيّشعلا ديس ثكلام ناكو فوع نب ورهع ىنب ددأ م سومالا دحأ ثكلا# نبأ

 * 1. ممتن عتسة1 2066 : ثكلام نإ ملاس نب مدع نب ديرب نالمعلا نب تكلاك

 ةلضن ىب هللا دبع ةدلو نم جرزخلا ند ولع نب ورمع نب فوع نبا ملاس نبا
 نسب ا نب ساّعلاو دحاأ موب لئقو أردبدهش نالجعلا ن كثكلام نبأ

 ةكمب معلص ىبنلا كا أرجاهم ةنب دملا نم. برخو ةيقعلا دهش ثكلام ندب ةلضن

 2 11 0371281 2046 : ليقو رارم نب قعسأ هلاق ةنيزم نم ريمس نيرجلا

 ىلب نم
 ع مو عنتل1 2066: ثكلام بضغ دلوف درو امضغ جرزغا نب مشج دلو

 ثكلام ءاح ىذلا ىناشغلا ثكثكلملا ةليبج ابا هللا دبع دلوف هللا دبعو ةانم ديز

 لاقف ديز نب قسرزلا هحدمف ةنيدملاب دوهيلا ةليبج وبا لتقف نالجتعلا نبا

 ظ ليف لو لم .نمج هةليم> وبأ لاقف اًديمد افواو ىشمي نسم ريخ هايج وبأو
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 0-0 ىلع بئوف هلثم هريغل نكي مل فرس هموق ىف هل هناسمز ىف
 مرصلا ةيدو لبالا نم اسمخ فيلا وهو مهنم ىلوملا هيد تناكو هلتقف

 3 ةثام ميرصلاو نيسمخ تناك فيلعلا ةيد نأ اوركذ دقو لبالا نم

 01 راب ىلا اردعبا نل تنوع تيورم نالجكعلا نب ثكلام ثععب
 ريغ ىناف ترح مكديبو اننيب بسنت ىا هركا ىثايف احجيرصرئيمس ناكو ىئاومب
 ككالوم نم ىضرلا ثكيظعن انا هيلا اولسراف ىالوم نم اضراوا هلتقا ىتح هكرات
 نسمح هيلع اتك ام ريغ انم غبت الو هلقع انم ذحنأ 5 مركت ام برعلا نم ةركنو

 ىلوملا ةئيد ّنأو ىلوملاب لتقي ال مسرصلا ى نأ تبفرعفق تأ لكلا
 ىالوم ىف ذصخآال لاقف ثكلذ ىوس الع فكو هلقع نخف حمرصلا ةيد فصن

 ميم للذن اذه ىناةيلاارلضراف ككل ف لذ حبرصلا يد نود
 اوبأو ميرصلا ةيد آلا ذخاي نأ مهيلع ىباف ثكيلع انضرع 0

 كثكلذ ثار امل فرمالا بقحو أولو تلا ىلوملا ةيد الا هيلع

 سوالا ثكلذ غلبو برحتلل ّىهتلاب مهرماو جرزخلا نم هموق عمج ثكلام
 صعب ىلا موقلا ضعب جرخ مث ٌلذلا ىلع توملا اوراتخاو برلل اؤتهتف:

 اولتتقاف فوسع نسب ورضع ىنب نبه قير اهق نيبو ملاس ىنب نيب اضفلاب اوقتلاف
 اي نأ ىدان سوالا نم الجر نأ مث ضعب نم مهضعب لان ىتح اديدش التتق

 نب ورمع ى نب ”هاسن قىذدحأا ثكلام ما تناكو محلا هللا ثكدشنن اذإ ثككلام

 ن0 ا دقق ثكموق نم اًلدع ثكديبو انديب لعجا فوع

 الجر انما وراتخا معن لاقو ككل د3 دنع ٌتكلام اَوَع :ءاف هب انيضرو انملس ثكل

 0 تنام يح سيقلا ةرمأ نب ورمع اورات>اف سوا ترواشكف
 جرزغلا عيمجو نالجتعلا نب ثكلام لاقف ةحاور ىنب هللا دبع دج جرزغلا
 جرزغلا رشعم اي لاقف برزحلا نم هموقب الخ هومكح اوراتخا اًملف انيضر دق

 ىبئاف ىنوموسصالف مل موقلا ىلع روجا نأ ةجسر ىلوم ا ا
 تيضق مكلو مكيلع ىرا امب نيضار متنك ناو علا نم ىرا اهب الا مكاح ٌريغ
 ج10 تيارت دير نق يطلق و رولا مكيضر جرزخلا هل تلاقف مكنيب
 25 اىصقا ىثاف لاق ىيقيرفلا نم قث وكسا اّملف قعلا نم ىرت امب اننيب

 ناو نآو مسررصلا يد مهلف لقعلا ارابق ىو دوق هب وهخ موقلا نص اتا رن لق اا
 امو مصرصلا يد فصن هتيد قوف ىطعي الو هب ٌصقبالو ىلوملا هيد هلف ىلوم لتق
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 مكلف اهيف م 2. انيضأ امو انيل ايلا نكست هةيدلا هيغف ةعقولا هذه ف ام متبصأ

 ب٠ض -غ ل ءرمأ نب ورمع ١ كيب ىصق انماف مكيلا ١ يم د ةيدلأ

 ةيد ىف دحخآ الو ءاضقلا اذه لبقا ال لاقو ةيآر 00 كر دق لَو نيكولا

 لاقف اعاطم» مهيف ناكو لاتقلاب ةموق رسماو يه ليقول 0 ةيدالا ىالوم

 4رووق ىلع ىغعبلا نعو برعلا نع اكلام اهني سيقلا ءر عءرمأ ند ورهمع

 الا ل عب اعقب 1 ديف مّمعملا هي ثيِسلاو لام اي

 فِصت امرسيسغ لام اي قعلاو 2. رك ىذ لك ىأرلا ف تمفلانخ
 0 9 3 ِط 0 : 0
 فرتسغو هب ىَفوُي قعلو . هتقتشٌس قوف ةبعلا خفي

 أ < 5 0

 اوقف ءدنع قعلاو لاما" ” ”فريتغتل ةيدع اوي نا
 ب

 فعن الخ عن هيفا قعلاب ٠ «انفرسع د عتم اافولا هيفا” تكذ

 ا لإ تفرع ني رفع ىنب وخأ ديز نب مهرد لاقف ليوط رعش.فف

 اذا نالجدعلا نب ثكلام ناكو برعلاب هموق رساو سيقلا ءرمأ نب ورمع مكح تر

 هدككَص دهصيف فرعي ال قطع ردكدتو اهاميس رشغ برعلا دهش

 "ل هلفحلاةنبب لتتلا 2 (ناريمشساولعقت / موق اي

 0قكاسبللا ا يرسل نط 007 متتقودستت ا قرش ااولعفت' نا

 هكا هةقلنيب نود نمو ساتسسلا هلا ىذلاٌرمعل ىننا

 620 تير ايل دقل - وعم هلئاكب اة كدينملي

 د ل "ا كالا حقت قوق ةبعلا تاتال

 *"فهدزم تناامرظناف ثكفع 2ىسب ٌةاوُع اذغ قال ثكنا

١ 

 1 1. موت عت81 2056 فورعملاب رافي لجرلا ٌرْكَقلاَو دوج ىلا لك فا

 . 23781081 2046 : ففرتعنو هب ىون

 . 108181281 2066: هيف نوتأق ميحصلاو روسكم» اذه (2) س لاق

 . سمت عتسه1 2046 : أوليمت ال ىأ

 . م0عن281 2066: هتذخا ام نأ ىشلا تفهدزا

2 

 ا ا را دلل
 ايي

 عا 2

7 
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 ةفرصغستف ا نودي امك ثكرفرعي د هنن

 حاقنيف ىنبب وو اضفلاب اوقتلا مل ضعيل مي مولا و لاق

 مهمل ىضقف ناشسح وبأ رذنملا نب تمباث لب لاقبو مارح نب رذنملا اومُكحف

 ىلع دوعت هيف ةهنسلا رو مل حرصلا يد ناعما ثكلام ىلوم اودي كو

 ةتيد ىلع مسيرصلاو هتيد ىلع ىلوملا قرم َلْوأ تناكامك مهيلعو ثكلام

 دهعب اوحلطصاف ُلّسُرلا مهنيب ترج مث ثكلذب نورخخالا مّلسو ثكلام ىضرف .

 1 جرخ ا!ناف اراهج الو اتايب الو ةليغ هلو ىفالو ةراد ف لجر َلََعُي ال نا قاثيسمو

 نيقيرفلا تأف ىلعقلا اورظنا لاق مث دّهعالو هل ةسذالف هلخعو هراد نم لجرلا

 رفن ثالث يرزخلا ىلع ذُحموي ُسوألا تملضف ًافالضف هل ىأرو ةبحاص ىلع لضفا
 تمباث نب ناشح هب رخف ىذلا ةحامس موي ركذ اذهن موقلا سلطصاو مهودوف

71. ]1.108:[ 
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 1. 1. 8. فرطلا قع موللا ثككل ْ

 1. 2. ىفالتا سيلف اهيلع تلبجج ىتلا ىتعيبطو ينيرذ لوقي ةفيبطا>

 وهو قاّرقشلا ليخألاو موشلا ليَخألاو ٌةٌرمأ هرئاطو ثكيلع موشب ىقعلا ىف
 قدزرفلا لاق هب مشت برا هر نرتب لا ل 0

 آيَخَأ بيقاعيلا ريط نم ِتْيَئاَل ردم نبأ ِهبِِْْلب نَطَق اذا

 1. ِرْيَخ لك نع لّرعألا ىأرلا ثكشمف ى :ةيلخ ىلع ىتيتاون مل نإف لوقي

 1 2-4. هقفل

 !.6. هدرويالو هرما ردصي المك هيلع مق مل هلا ىب لزن اذا لوقي
 ةعيرس لهيعو هيار ىلع هتميزع عامزلاو هجّرفا ىتح ىّهل تبرطضاف ثلحتراو
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 1. 7. ىلع تكميخ ول ةئرج ةنيضام اهنا ديري قلخملا ةعمتجتملا ةلململا
 هب لدعت ملو هيه مل فيسلا

 اهيعَر ةلقو اهرفس لوطل هرغص ف بيبزلاك اهرعب نأ ديري 3. ثرعم
 1. 9. اهرهظب اهئطب حلو تقنخا دق اهّنال اهتكرب ف ىفاجتلا ةيوختلا

 وهو اهتركركو اهيذحفب اهيقاس الصوممو اهاتبكر ضرالا ىلع اهكرابم عقاوم اهتانفثو
 دشناو ضيبلا ةراجتعلا تاذ ضرالا ؛آبعلاو صيبالا لبجلا لبعالاو اهتانفث

 جاجعلا
 سلم لم ٍتاكفشو ٍةردكرتك سمح ٍتايوتسم ىلع ىَّوَح

 1 10 ودبل اهءكارو رص ولف اهتموهش نم و ةَعّرفم اهناك ةمهش اهنا ديري

 002 وعلا للاب هقول رو افرق ةددعترا
 1! 11: - 1. تايعض فىأ ا

 ةدنغ 5. 11

 1. 18. عرابلاو مهدنع دحاو جاتلاو ليلكإلاو هنكمي ملف لالجلاب اجّوكم دارأ
 لماما
 1. 14. هدنع دجُو ديري انجا هلوقو ٌسلجمملا ىدانلاو ىداثلا نم لعتفا ادتنا
 نم دوخامش اذهو ثاطغأ أذا نالف ىنانجأ دق لاقي دافتسُيو اككعجت ام

 انتج نا هرامث غولب وهو رجشلا ءانمجا 8. لوط اخا

 1. 15. ةليعلا نم ىا-1.. هلّيعتل

 1.17. رومألا ك فرتصتملا لّوتلا 0

 1. 19. ىمهو اهلك اهككَس ىقبت علا ىو 0 1 3 قوما ىرعلا

 1 18-200. ىنأو انأو

 1. 22. ةنفجلا ىهو ةمركملا ةعيسدلا - 1. نم رثكأو

 1. 24. اذا لابثزلا دسألل ليق اذه نمو مخكصلا لترتلاو هئاش ملمع لثرت
 امكخاض ناك

 ص 7
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 1: رش هتغالب ىف بيطخغلا اذه هشف اف ضرالا نم ةدام اهل رّكبلا فعلا

 اذا ةدقعلا تب ثأ لاقي هماكحتسا رعشلا ىف ةبرآلاو حزني ال ىذلا ٌدعلاب هبطخ
 7 اهدقع تددَّس

 1. 26. 283. بيشأو هد4 اًبراض

 1. 27. هدوج ىلع مؤلملا لّدعملا ثرطلا ثاشلا ديغالا
 1. 28. ةتيدملاو لاق ةبوللاو ةّبأللا ىهو دوسلا ةراجتحعلا تاذ ضرالا ةثعلا

 تمقدح لاقي لابجلا اهب تبقدح دق ىكلا وطال نيترح نيب

 تتقدحاو-8. لكلا ابص

 1. 29. ثكلذكو ّنَدَف اهدحاو نادقألا ىهو مطأ اهدحاو نوصحلا ماطألا

 ةيوتسملا ةبلّصلا ضرالا قاقرلاو ر اغِصلا راهنألا لوادجكلاو مج اهدحاو ماجآلا

 ٍةراجح تاذ تناك ادا هلرك ضرا لاقي ةراجحملا تاد لورجكلاو

 1. 30. وفست لبإلا صضاونلا ٠

 1. 31. ففسخ دق ىلا فيسكلا ثككلذكو ءاملا ةريثكلا رثبلا ىاهفملا

 عساولا لجتالاو لبإلا اهّرجع ىتلا ىهو برغ اهدحاو اهوئالد اهبورغو اهلبج

 اهئامب ولدلا ىهو لكس ةعامج لوسألاو الكسأ ءاملا نم ىوربو

 1. 32. ىراجلا رهنلا بوبعيلاو لسكادلا تمد“ ىرعجي ىراجلا ءاملا للغلا

 6 هتيرج ىف هنّيض»م هلسلستو

 . ليخلا نم لاوطلا ييجانعلاو ةرك اهدحاو اهيحاون اهنارجعح
 ةعتارلا لبإلا ماوسلاو رماوضلا ثقلآو جوجكاع اهدحاو

 1 عِبستعا] ىنوكيل ةريغب ىوق دق ىذلا [50 ! ةمو. ةددصع] فاعزلا

 آ.. 1. فاعذلاز 8. مهعمجك ائيقس

 1. 39. راّرملل دشناو هذح ٌىش ٌئش لك بابذ

 كاب اناا لمس ابابا شرعا
 ظ : سوا لاقو

 ماني الوميتال حبابذد | ىتم ناريجلا قرا-طب .سيلو
 8مم 067 هت, 6001 ]16 ١ 1170و 1710116 068 ' افبد 8. .727094)*, 36,
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 عا 11: 176 ة[41116 زك اا

 عمجلاو اهضيج عفترا ىتلا ءاسنلا نم دعاقلاو اهلوه نم اهل نفففك
 دعاوق)

 "1265. هتيحان ف عمطيالو هراج لذتسي الزيزع هنأ ديري فغصلا ةزيمغلا
  ناضُي الو عضوملا ديص ىمحب لجرلاك: 5.1.4. :ةن, 267 ٌةزيمغ يف 2| دعالا كو ام

 8. ئشحوب
 - 1.7. ام لثم عنصا لوقي نالثم هل ٍلثمب ةالاتأ ىناو آلا امهنم امف ىوريو

 أ عتصأ نا ىغبني فيكو هنم هللا هجو فرعأو عنصي

 1 04 ةليمأ لجرلا تع. دتحم انل

 1.9. ريفا نم ءالوهو رذنملا نب نامعنلا دا ارأ رقصلا : 0

 101:10: دحام ىوربو ادم ىترايز. ىتشروأ لوقي

 120101 ا فايضألا ركاي ناك اذه كلاخ: 08

 2 دحأ موي د عشتسأ ناشح وخاأ اذه

 1.18. ارايخ ناكو تمباث نب ا نب دادش اذه 8. باهشلا

 1 1.14. ةَلِعلا ريمتحخا اذا برم عضوم اذه 6 نم ةعماجلا ةيرلا
 هك 8طن ذر 886 را رع دبر

 00 110 هير نم الو
 1.18. 2. هنودهشي

 0014 1: ىكاشت

 1. 20. ةدروم دحاولا ةلئاسلا اهبعلت ىتلا دراوملاو ضرالا نم دلجلا ناتملا

 "8 ولعت ذ 3. مولي
 3 1. 25. محتللا نم ةقيرطلا ةليصغلا دلاخ لاسقو قاسلا ةلضع ةليصغلا

 1 530 26. ةدعاق اهدحأو ساسألا دعاوقلا
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 ' (1. 19), 718 01/761"57* مل 1/5, 1/18 171811683, 0110 ]118 8.

 1.1. بدحأو ىتعمب ناتغل ىرمأو ارس 01. كرب 1ك, 1

 1.2. رس ةارمأو كس موقو ٌركَص ليج لاقي نورفاشملا رقشلاب فيك قع

 ثكل ذكو مؤصو رطِف ثكلذكو دحأو ظفل ىلع ىقنالاو ركذلاو عمجلاو ةينثتلا هلثم

2 

 1.8. نم اهب نوري اًّكم اىيشلا مهلبإ ير اوقلا دق لوقي ح8 تضر

 ١ ءايعإلا

 1. 4. اهرمع رهظ ىأ اهتساحم اهثواسم تبدع هلوق 5 ب لأ ام فوربو

 : ما

 ةهز الا بذج نم سفرلا

 ب 2007 نحل نأ نود اًوفع ةهديغام نيل

 ظ ريشا
 1. 8. ةرفصلا ىلا ردّكلاو داوسلا ىلا اطقلا نم نوجلا

 1.9. هبكري ىذلا [2. هلذح] هلزج ىلع هكردعت هةرطخ 78. اهؤابو

 1.10. ةدش نم هريهظلا ىف هصي بدنجلا نا ثكلذو ةريهظلا نم دارأ
 . ءاضنتل

 11. ريسلا داسإلاو ليللا رخآ فريَسلا جالثلاو هلك ليللا رْيَص جالدإلا
 هلك ليللا

 ل ةبيدج 1 مآ ماذا ا 4 يدل

 1.14. 1.2 1'. ِهِساَعَم 5

 . 0 ا ا 11016 : 8 قذعي

 1,16: ىمْرَع كيفك اكن هزع اذا لوقي 2588. همه 1. قيضيو

 17 مالكلا ريثكلا رذهلاو 22 ىبعت فوربو
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 1. 28. ماسعلا بقلي ناك هسفن ىنعي ماسعلاو لمعي ىا ىرفي
 ' . هدو همظعم ةرتاح . طق انصو ذه 030660 مذغط ؟ةتقهدق ص

 0 14., 1, 387, 20 14. [ةءو و150 آه26].

 0000 0199. كمت امك ثمت ىوريو اهلصأ اهتسورأ
 1. 30. اهنيبو ىنيب .بسن الو اًضرع اهببحا لوقي

 1.31. سار ىلع ءاملا ئداصلا ركذشك اهركذتأ لوقي ناشطعلا ىداصلا

 1. 32. اهل الالجأاو اهنم ًءايحكتسا اهمالك نع ىعرد قيضي لوقي

 1.38. لاقي نيعنمت ام نيولت امو ثكلايخ ىنتأي مل ىأ ىدرتت مل هلوق

 داثا هعنمو هلطم اذا هّشح هاول

 1. 385. ةيطعلا ليقو اطعلا ليلقلا ُدّرشلا

 د 1 1587:3531 ]

 4 وم"اع0 10 116 رجمو15 ى01: هللا هآ-100/171870. لعضو و“ 216011006 160

 (1. 8). 4177:5101: 10 1101011176058 117688611061 1:]8ز2 0110 17/6 216101: م/ 0“

002 204 

 1. 1.' 8. ثكيلوا ىموق

 1. 4. َهبَلَعلاو ملّظلا نم مشغلا ةفشاكملا ةادابملا نوفشاكي نودابب
 00 1121 هللا ءاش نأ ثكلوقك 7

 000126. اداع صوع دلوف اًرئاجو اذولو اصوح مرا دلوف حون نب ماس نب مرا

 ' ةنيدم عضوم ٍليبع ودب تلزنو هيلع اوكلهف رعشلاب داع ودب لزنف اسيدجو
 | مسلط كتلزنو رجع اب دومش لزنو ءاعْئَص عضوم قيلمع ونب لزنو معلص لوسرلا
 | دعس ىنب دالب رخا نم راتوب ميشإ لاقيو ميسا اونب لزنو ةماميلاب سيدجو

 ” ليبع ىنب فخيجث ليللاب ليس ءاجن ةنيدملاب مه اوماقاو ةفحجلا اولزنف
 0 مهيكبي ليبع ىنب ضعب لاقف ئلذب ةفحجلا تَيِمّسف رحإلا ىف مهاقلاف
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 ماجسلاب اهضيف تاف ام ٌعِج ري لهو ٍليبع ىلع ىدوج ىنيع
 ماتسودذالو خراص الو رس هش اهب سيلو ابرشَي :اولزن

 ماطآلاب ليسغلا اوقح مث 2 ٍنِيِعَم ىرج#ب اهنيل اوسرغ ظ

 ىنب نم اثنعب ددقع» ىلعو معلص ىسوم ثعب ىتح اهب قيلامعلا لزت ملف
 ىبن ىب اوتاف ىب مترفظ دق مهل لاقف هب اورفظف هولتقيل اهرابجج ىلا لئارسأ ٠

 لئارشا ونب تنلاقف معلص ىسوم بف نيو ةيتلا واوا يصوت هلل

 ةنيدملا ىلا اوعجرف انونكاست ال هلتقب مكرمأ نم متييحكاساو هللا ّىبن 0

 لهاو ريضنلاو ةظيرق مهنمف اهب اوماقاف لختلاو هايملاو فيرلا نم اهب اوار امل
 ُنْز آلا تقرتفا الف ةنيدملاب دوهيلا ببس اذهف دوهيلا نم ةتبرع ىرُثو ربيخ

 مهمركا ىتنح اهب اولازي ملف اوفلاحو دوهيلا ىلع اولزننف جرزحللاو ُسْوَألا تءاج
 2 دوع“» هش ةرصنلو مالسالاب هللا

 1. 8. 1ئ. مو عتطقا 206 : لدعلا نم 057 تكلا 0

 1.10. 8. مُطَق

 1. 11. 800 ةهسقمو, 458, 1. 18. ح 8. لول دايج ّنِهِب انينج
 1. 12.. ةنيدملاب ٌلِبَج 00

 1. 15. 1. مهيشغ مهمهدو اهئجسو اهباهذو اهتعرس يعم

 1 13-14: هاف

 1.15. دحأو ناوطلاو نايشلا ْ

 1. 16. مدقلا مِّرلاو لصافملا صوصفلا
1, 22 206 12 2. 

 هِ

 1.30. . 8. 2. 2غ, 17.11. ةغيمتآ,. هباهذا عرس هتعيل
 ضماغلا سومغلاو هّفَّرط هبابذو عطاقلا مذغلاو [8.2. ةبرضلا] ةبيرضلا ف |

 ةبيرصلا ىف

 1. 38. هتوسو هضارقنا هماصقنا

 2. صمد عتسو1 2066 : ساّبعلا نسب دمحب» نسحلا ىبا ميشلا ىلع نيتارقب تغلي ؛

 يرأتلا ىف هلا نم نم عت هللا هجر |
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 1. 1. طاخو بتإلاب هيبش هطسو باجع بوث وهو ةحاو عليخلاو لعيشلا
 03 دشناو دكا ىهن ىراوجلا اهسيليو دّدقت مدا نم ةبقن اًضيا لعيغلاو هْيَقِش دحا

 [2084 ضِتْحَ ٍصّيُخ ىلع اطهر ثكك تئئرتا ٠ .. لاجئرلا وهز ريغ اشأ ام :ىتنم

 يبل لل اقر

  رملعملا مسرمأو لعيختاك هبايث تكرت ىتح اكلام اعناو هبرضأ تلز ام

 - 1. سمعوتسد1 هم6: ثككولملا لاجرلا لدب ىوريو دلجلا وه طهرلا
 لب. 1331:عنت 21 2066 0 ددش (1.1): آيهتيل رويسلا للعم ' لاعجت ئاذدقت

 اهيف ىشملا

 .1.2. مثُجلا مامعلاب اههتش ىاثالا دارأ دكدلاو ةرهاوظ هيدابم ض

 1/3. بوث اهنأك مولت رادلا راثا نم ىقب ام انياقبلاو دتولا دارا يجشلا

 0 اشوم قلخ -ل1آنب ىلبلا فلاح

 4 ةرسم دعب رز هل, مناتعت حايرلا نأ ديري رجشلا نم فج ام ميشهلا

 و هجو ىلع 000 ايا لئاملاو سرادلا شونلا دارأ لئاملاو لكملاو لهنلاك

 0006 00 ام حايرلا نا ديرب
 "001! ماهتملاو ارطك ةمظعأو اسعسقو رطملا دش لباولاو اليل رطاملا ىراسلاو دوسألا
 ءاملاب ققشتملا

 1.6. مذجعتي مل ولا لصو لصولا اذإ ةطبغب عيمج ٍلها اذ ورمعوبأ ىورو

 1 8 ثصلا ريثكلا قعبنملاو رطملا قدولا

 7 001191 همظعم هلثث نم يحلاو ليقثلا ىنادلاو ءاملاب هلثحت ارم فكن
 دوسالا مكشالاو ىلتمملا مظكألاو هردصو

 3 1 16: نيقيلا ريغ نونظملا .
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 سْيَعلا ٌمظولاو تع تَعُي مل - 1. اهتش اهدش :

 اضيا لبج وهو ململيو ىوريو مرمهري اذكو لبج ىوضر - 8. تَنْزُو

 هرعلا كلذكف ترد اهوبَلَحف اهُرارص لح اذا ةقاثلاب برعلا هبتش
 تجاه تجيه اذا :

 48 ةرهدلا ندع 65. ظل ؟, 9

22 3 

1. 19 

1,5. 

1. 

1. 9. 

1. 0. 

1. 

 0 ترقتساو ناوجأ ىّدكَس ظ 00 0 0 قفألا لكل

 33.  هتلآم اذا لجرلا توَدج ءاطعلا أدجلاو اندنع ام بلطي ىدتجت

 دشناو ّذِض اذهو ةتيطعا اذا ترد

 اًيداج تنك اذا هو تا هللا ا 0 امذ هذ | نيقسومم اًمانأ توَدِح

 كل 0

 م ه4 ل ع ا

1.4 

1.6. 

10 

030 

 16 زتأإإ 10 50 4137 5. 7-11 اة" هند امها هأ ]6 0عر6هأ هر“ 7ع 1

 ه1 7711

 1و0 : ىرغترملا نسب هللا دبع ىلع دري دحا موب ف ناشح لاقف

 ل 616, 1.16) اهيف ٍلوقي 6 هت ديصق دق كلا

 55 ىنعمب هتضأو 5 80 ةنأعلا مكانا ا

 اسمخ اسكخ ءاملا ىلا لَسْرُت لبإلا نم علطللا لص ظ
 حودسملاو انعرص انح. دسو علا لوقن نكل لطابلا لوق لحتنت ال لوقي
 ا اا
 لجضعلا تلفت امك مهمزهنا لوقي راغص وهو بلا سنج نم لكلا

 كئش ىلع ىولت الف ثرشلا نم

1.5. 

1.4 

1.6, 

 ج76



 850201:14خ 417172 1778 31 ١

 1. 8. تطاث هتعر !اذاف ضمعلا لصعلاو لبإلا ناسم بيزلا
 1.10. زوشن طرقلاو هعطقن هعزجعو نيلبجلا نيب ذفاثلا قيرطلا بعشلا
 مكالتق نم ثكاذ انآلم ديري ةلجير هدحاو ءاملا ىراج» لجرلاو هساكاو ضرالا

 1.14. اهعم ءاعرال ىتلا لبالا نم ةلمهملا

 1.15. ةّئرلاود لاق ديسلا لفرلا

 7” ”ركذُي ثكلذ لبق نم نكي مل ناو 2همْوَق داس ءآرما اَنْلقر نصح اذا
 )>2(. يه. دتنن, 811) دٌوَسُملا لقرملا

 ملء 1. 12 ةطقتتع هدتع 670 اتسعف 12 1. طع 31:6 231551218 12 16 5.

561--5561( 

101:77 1٠ 

 0 1-1 لجرلا كتمعز ناو لاقي 51-3 ىنغملاو هعراوب ىوردو هقكيو هعنمب ىأ

 1 هعزاوي نم هل دعم مل يناعلا أذا ناشح لاق ةقطانملا ةعزاوملاو هتقطاذ ةعزاوم

 ١ هقطاني ىأ - 8وو آه. كتر 471 2, 6
 000012: اكراسا نم هّعَفِل هيلأ ثقي نم هيلع *اطبا لوقي

 2 1.8.2 ىونغلا ليفطل دشناو تَسِبيو تعفقت تآكفقإ

 . بجاورلا ٌلهفقتُم تافلظلا ىلع مسقأ ملو ىفيعض اهيقسي ثكلانه
 1:5. ةهنع مان اذا هكاكفل ريسلا ىف اهعفرن لوقي رْيّسلا ىف اهعفر لبإلا صن
 هدع نبأ

 00007 1.3. بوبهلا ةديدشلا عزعزلا حجرلا
 ”07 1.8. دوجأ وهو هيلع نضو ىوريو 1 01
 ْ 1. 10. صح هانحلصتسا هموق نم هقلخ عقريو هرسمأ مالصُب نم لق اذا

 : عضو عفري لاملا ْنآل لاس ديرب هعفار لق اذا فىوربو

 ادا مل ثكيتأي بيرغلا ليسلا ْئدتألاو هثازابب موقنو هيذاحك* هيزاون

 0 هيراج» هعفاودو هرطم ثكبصي
 7” 1.216. ىّيبلا مضاولا عصاقناو ةلوازملاو لس .رامملا ةاداصملا

 00 1.17. هتاراجم# هعئاضب دساكلا روبلا
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 ىلا ىتشمد نيب ام نالوجلاو تكلانه ةيرق ىهو نالوجلا ةيباج كدارأ

 تان ٌنِس عِيَصْبلاو ندرَلا نم قشمد ديري_ْنَمِل قيرطلا نع ٌةَرْسَي ندرالا
 قشمدب ةريزعلا< - 866 54. ذعر م. 363 199. 11, 658: كهط. 14, 3 نيب

 عيصنلاف 0

 2 نيرقصلا ١ ا 1

 1. 4 (سمؤ ص 2.) ضريغ لاو 00

 1. 5. 86م لوسط. 29: ط4. أر 318: ل20. 1, 660, 11, 105: ىلعاطم >7, 2, 6

.0 .185 : 45 .11[ 

 18: نوبلا لاق ايقيزم ورمع نب ةنفج ىنب ما ىه نيطرقلا تاذ ةيرام

 تمنب ةيرام لاقيو ةنفج ىب ورمع نب ةبلعث نب مقرأ تنسب ةيرام ىه ةدّيَّمُع

 ةدنك نب روذ ىب ثراعلا نب بمهو نب ملاظ 866 ل عام 1 167 يع 358.

 4 مهيبأ ربق لوح ىنعمو ثكلم ام لضفي ىذلا لضفملا مهتأ ةييراشلا

 نوعجعأشي ال نوبصخك) مهو برعلا فاغع امك نوفا الو نوحربي ال نوئمأ مه ىأ

 آب. هد 2231:غأتل : لثم ىبلكلا نبأ للاقو .ةنفحج نب ورمع نب ةيلعا ا مقرأ

 نب ملاظ ثتشب نا ىه لبد ءاعمج ةدنك تملاقتو لاق مث ةديبع ىبا لوق

 بنهو نب ملاظ تق ىبيتقلا ةدنك نب روث نب ةيواع» نب ثراععلا نب بمهو

 ةبلعت نب مقرا تشب ةيرام ىه تيكسلا نبأ لاقو ثراعلا نبأ

 1.9. اصلا ا 0 ةركب مهبالك تسنا دق لوقي

 ّرِهت ال مهبالكف ةافعلاو قارطلاو تا نسم ولف ال مهلزانم و لوقي

 ىطلا متاح لاقئامك اذه ميرانم داي نا

 اهريده ىنيرتعي نسم ىلع ليلق تدوعو تيقا دق ىبالك اف
 نم مهب لزن نمك نولابي ال ةعس ىف مه ىأ لبقملا داوسلا نع نولأسي ال هلوقو

 مهومحأ اودصق اا داوسلا وهو ريثكلا عممجلا مهل ةهيالو سانلا
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 1.10. ةلهسلا لسلسلاو رمخلا قيحرلاو قشمد رهن ىدربو ىدرب أم دارأ
 ْ ةسلسلا

 46. ف لسمي سلسلا ءاضيبلا ةرمغلا قيحرلا جزمب قّقصي اجصلث دارأ (١نرب)
 رهن وهو لامه ىدرب ىوربو بهذ ىقلغلا 01. اللدك. 43 : ل20. 3, 124: اثر

 116: 15, 1017: آخ. 195, 5

 1.11. قايرد لاقي فاشلا قايردلاب ههّبش هدّيجو رمغلا صلاخ قايردلا

 هفقعنت الو لظنحلا مهدئالو ىنتج# ل كولم مه لوقي ىكعمب قايرطو قابرتو
 ساتسلا دشسع ام فقتكي هنال لثاسلا ناقثلاو هيف ام جارخسأ فاقتنالا

 ةبوت وبا اندشناو هجرختاسي
 [15ي4. 8, 254] اههايش نع هدددصأ ىّصعلا ليوط هتانب قوسي ففاّقن هاج اذا

 4 هللا دبع ايبأ تععمس اودلا 5 قايردلا ةلزنمب ةبرشالا : مهبارش نمت

 اودعت نكت ملو هلوقو قايرطو قايرتو قايرد لوقي ةفرع نب ميهاربا نب دمحم
 ىلا نوج اتم ال ةعس ىف مهو نوم دفع ثول مه ىا لظنعلا فقنل مهدئالو

 هريغو لظنعلا فقن نم برعلا هيلأ ياتي ام
 ني

 1.12. ىف. صخ امثأو عفترملا مسالاو هتوربك باحا مه لاقي فوفألا ّث

 برعلاو فنالا لوط ثكلذب دري ملو هيف بضغلاو ةيمعلاو فنألا نال ثكلذب فنالا
 لجوزع هلوق هنمو ةزعلاو ربكلل :فنالاب لثملا برضف هفنأب صمش لوقت
 نسب دمح" نع ةفيلخ وبأ 1 دشنأو موطرخلا ىلع هةهسنس (00. 129131, 16)

 قدزرفلل ىعمصألا نع ةّمع نع ىديزيلا ىندشنأو مالس نمل

 موطرخلا مش رشعم ىلا ىمنا ةظفاح» وذ ىنا ثكمحو ءايمظ

 01. 807. 358 رز 1ك عدت 61خ, 01/111196067167/16, 1, 0.

 1.18. 4ق. هيف تنك ام تركذتف تلقتنا مث مهيف ارهد تيقب لوقي
 ركدلاو كش دعا 1| قبب نكي مل ىش هن أكف

 1:14. نيلأ هنا الا ّيلعلا ةقلخ ىلع تبن ماغفلاو لحمملا ماغفلاك ىوريو

 د بيرت جوك
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 لوح هيلع ىتنتا دق ىنذلا لوعملاو يىصنلا سباي ٌىلعلاو اًضايب دشأت ةنمه

 بذجلاو لمعلا نم وهو لممملا ىوريو 866 طل. >5, 9 (لومملا) ا

 45. نطفلا هنأك اهقروو اهرون اصيب روش ةماغشلاو ةأرما بلطا خب ىرت ىرت اه

 موي ةفاعق ىبأب معلتت هللا لوسر ىتا ثيدحلا هنمو اهب ببيشلا هبشي
 دق لعملا لصم#لا هلوقو هريثمن معلتت قينلا لاقف ةماغث هسأر ناكو متفلا 0٠

 صلشيف فقم سبئت اهنا اهسضايبل تنشأ ناكرطملا ن1 000
 ظ ل 4

 0 ةمود“ دأرأ دوش 7 نم» 07 ركب هعم ىجن نا 5

 دنع ني ديك تنناكو بدكل زاجحعلاو مأشلا نيبام ىهو (090. 11, 625)

 نادو اهب هلتقف ديال دلاخ هيلا ْمعلََص ىبثلا ثعبف ٌينوكسلا ثكلملا .

 هيف نوكي ىذلا تيبلا لكيهلاو م ميهاربأ نب ليعمسأ نب نامود اهنكسي

 : مهليجعأاو ىراصللا نارا

 48ه. (566 2810هاعو, 1.6.) ىنددهتيو ىن دعوتي ىذلا ىكارني نع لوقي

 لرعسم وهو لدتا ةمودب ةنفج دالوا عم 'ئنثأك ةعنملاو زعلا ف ىدعوملا

 بارعإلا لهاو لدنجلا َةمْوَد لاذلا متفب هنواوقي ثيدحأا باهعضاو مالا

 هنومظعي ىراصنلل تيب لكيهلاو لكيهلا طسو ىأ لكيهلا ءاوس هلوقو لادلا مضي

 1.16. لكه. ولو

 21.14. ىذلا قطنتملاو طرقلا ةفطنلاو طّرقملا قطنتملاو ع فورا

 شطعا مل ما ثشطع لاح لك ىلع اهينيقسي لوقي ةقطنم هيلع

 4. ةقطنم هطسو ىف ىأ قطنم اهساكب ىوريو طرق هنذا ىف ىذلا فططنتملا

 هنمو ىناثلا برشلا للعلاو انهاه ىرلا لهنلاو ةرسم دعب نم ىثيقسي ىشلقيف |
 دبع ان ىركسلا دمحب# ني'رشب ان ةريغو ىسبغلا رعخم نب مقيهلا ايتكح كيذا

 2 ا ىعخعالا حايص نب رع علا نع ىمعح ذملا بهو نب ثكلملا

 هباعسأ معلست هللا لوسر ىقسف هيو 000306 2509 ُهصق 4 نمازا



 5020114 4772 م7715 00

 ادرشف ابرش 95 مرا مهنى ةاس لاقو 0 ا وور ىثح . ةاشلا 3 نم

 لوقي 1 دوقسف

 لدهسشت تعمد للع ىنايقسأو نمل عاطوكت ولا امنا اللع

 الا ةملبلا قنا ينايقسأاو. 29 امكيردق نس ريغا امالشناو

 1 1 هيف ربحأو ةفرع نب دمع" 3 52 هللا دبع ١ لدن ىنلثدح

 00 ليقف هلمج نع لاسف هركس نم قافاو ميسا م 0 ار

 1.18. ف. ىنتنيطاع ىذلا نا + ىا تادق 0 ا
 جوزدهم» ريغ افرص اهتاهف كترجزمت ءامهلا اهيف بص 01. 83.452: 13.1181.

 1190 تكل 35 دقو 2 لصففلا هللا 0 تل ءالعلا وب لاق

 هيف لاق اهدحأو ا 0 لصافم دحا وكي نأ لمتحاو هجولا اذ اذه

 ا دّرَلاو ءافصلاب فصوي روك ندب م 01 نفع 0 08 0 000

 48. ىا لصفملل امهاخرا ءاملاو رمخلا ىنعي ريصعلا بلح امهاتلك هلوق
 8 اللا ديحاو لصفملاو ناسللا ميملا رسكب لصفملاو فرصلا 02. 855.

.201 .134 
 1. 20. اًضيا نفقحب دقو اًبَّلَج بلجو اًبَكَح بلحو اًضَنَر صقر لاقي

 1 21 ع ىذلا هواجه ةمساومو هنانعل هدوذمو تراثلا لصالا ود ليبعالا

 9 | دارأ موب

 ىاجحهب ىأ

 ٠ 5 ىناساب هبنج كتممسر ل ضرع نم ىأ ىرادب ىلطصا نم لوقي هناسل :دوذم»

- 

  متفلا ةجولاو ه5. اهفوج ىف  اهرعق ف ىوريو اهيف اهفوج فام صقر ىنعملا
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 1. 22. هلق. انهاه ديلقتلاو مهعيطقو مهيلا اهرسأ ضوعت مهئر يشع نأ ىشتعي

 تايوحنلا ىسوم وبأو ةفرع نب دمح" نب ميهاربا هللا دبع وبأ ىندشنا ةعاطلا

 ىنعملا اذهيكا

 اعلطضم تيرعلا رمأب جارذلا بسحر . .مكرو هيلبل ل
 0 ا مهئاق اديكأف ناي لاقف ا 5

 5 3 ةميظعلا ةظعلا لصفي ىا (©. معععتتي 8)

 - لّضعمرما

 17 0 لوهالا
 قه. 28-1. لهغفلا تانثاثا ف اهطوحبو اهديزيو اهقح - ةريشعلا 03

 0 سه ل0 5
 . 0 176 31096 ور“ 21601110, د. 4

 1:1. رفقلا بابيلا

 1. 2. ىّيبلا مضاولا بقاثلا بسعلا
 1. 3. اهردص ىف اهيدث بععك دق ىتلا باعكلاو ةتكاسلا هّتيعلا 5

 ل رفات
 723-78 اور

 1.6. اباو ّيرازفلا ورمع نب ردس نب:ةفيدقلا نب نفعل ب ةحيلا

 عقو امو قدنخلا موي اذهب ديري سمش دبع ىنب هّيما نب برح نب رخص نايفس

 هريغ لعشل لبإلا نم لمفلا طّمدتي امك نابضغلا طّمختاملاو هيف
 7. نوطقخأم :

 1.8. دحاو ىكغمب نآو هِيَ لاقي ْمُهُنوَف مهدي س 7. هطدر# (طو انصو اهيلع
 800 نيرهاق ا
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 1.13. آن. رهاظب

 ؛ 1.14:  ديز وبا لاق رفكلا ولا هلاك] ىلا نم ةارأ

 [آي4. خ3, 688] ءاقتاب ةيعييربا ناو رح كيلا ب تكننار هار اهل مس

 ا ةاوتيبلا ةاوكلل موقل اي تيحنسدلا ميدقلا مدح َبَيَي 3

[.454 .18 :10 1 ]| 27 

 011176 216101 ه1 2007“.

 1. 1. 7. هم سقتعتت : بيش ةلأو 7 هةعموو تيناسةحكيلا ىحوملا

 دادضألا نم ىهو اذه ديدجلا

 2. 7. هد م2:عذت : ضرألا مسيل هنال عيبرلا رطم ىقسولا

 هي ١17١ ترو

8 

9 

 86ه 250. 111 5

 -- ةورزأ

 10. اهظيلغ بيبانالا تمم حمر لك دارا قلتمملا ى ىظاعلا
 : 4 ةرزاوملاو فص ماقم ةفص ماقأسف نيدلا ىلع [اهترزآ هلوقب ] دارأ ا

 0 ىىل ةيتعو موزخ* نب ورمع نب ةريغملا نب ماشه نب ورمع 5 وبأ

 ةراجدعلا بوبغلاو فانم دبع نب سمش دبع نب ةعيبر

 نكي وبما هي معسأ عيا عشنا

 1.1. فانم دبع نب سمش دبع نب ةعيبر نب ةبيش

 1. 14. ُهَبْكْيُك اهدحاو تاعامج بكابك

[.667 320 .50 547 .8 :1.69 ] .2171 

 ٠ 011 176 5600110 ©دتزت 6011101: 10 .ظملر“ (هم 4 183) مالم 1101077117160 005160 0

 270668176 000157 ]01663 0204/8 018 01001“ 10 1 0أ1"7ءد6 176 07601 01 0/110

 116038 : افوف اهيلا اشيرق دعأو | معلص يلا ناكو دعوملا ردب ةورغ ف لاقو

 شيرت تأت ١ اهاتآف معلسص ىبقلا



 80101:14خ 41711 415

 اهُولد يرختسي ىتلا ءاملا ةبيرقلا عوزتلا ربلا ٌسّرلاو عوزنلا ىوريو
 نيلاقع وأ ٍلاقعب

 دابنج امهو ةرفجلا ميظع دبكا هّنأ دارا هطسو ةزوج ْه

 ىهو رفصأ ركز اهل رثكأ وأ عارذ ردق ةرجش مضرعلا اهطقست ىا ىرذت

038 

1 

3 

1. 

 اهلوصا نم اهعلقت لبالا مسانم ّنَأ ديري رانلا ف تيقلا اذا ارضخ ىهو لعتشت

 هقوف وأ قشعلاب هيبش ُناَكَتَرلاو اهريس ىف ٠
 مسوملا نمد ليخلا ثورو اهترثكل ا هنأ ديل 3

 : تره ولو دخوت ىتح هترثكل انشد ىف ف قره لوقي ءايظلا 2

 دحأو راو ةجصلفلاو ترك ىا رايدلا نم قش ام تاجحشقلا
 هئيعري ثكارالا ىف تناميقملا ثكراوألاو ٠١١

 نب سيقو وه شبرق ريغ ريجب ىلجتعلا اذه نايح نب تارف ناك
 ماشلا ةريم ملعص ىبنلا ميل عطق امل ىلملا سيقل عما سيقل رسما

 لوسر ىلا مهبورح ف نيكرشملا سار ناكو برح نب ناسيفس .ناسيفس وبا
 : معلص هللا

.78 201 

 111 2104136 07 176 1130“ 0110 1/6 0011091631 0“ 21م7

 فبصتنم لثاسو كتولا تَعشالا

 ارك ْرْعَي رع هنم لاقي اًنيَلُعو انيلغ اًعَأ : ره اك بهشأ نا

 : انيلغ نش ل

 ةليهخ اهذحاو رجشلا تبنا ام لمرلا نم لئامغلا ١
 سيق لاسق امك انِلبإ دآم الوأ مربن الف ميقن ْنْأ نادك هتاف لرقب
 ميطعلا

8 

6 8 

 بئئاكرلا هاجم الول انب لص“ 2 ىكو ىلع ٌندَو تدذاك ىتلا ئايود
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 1.7. ٌلقأو عا عرار رفح نأ ئشِحلاو ربعإلاب ىَسِحْلا ىَواَسُي له دار ا
 الل دشنأو هب قشوي ل ىذلا نونظلاو اًبعَف م مج تف هنم دخأ املكف ف 1

 ٠ ٍنوُدَظلا جرم أ نونظ كور لو ٌةَلاَوُط ْىَموَي ْىَلِك
 2-2 01. ةعط. ؟ذنتر 108, 0 112685 05 616 898126

 1 1. 16-8 سمع ذس 2. ْ

 110.  ىداتملا ىدان ناو قيصملا ف نوذاتي ل دشن او نظتنا فشلت "أم

 اولزن اولزني ىك
 1( 192-- 1: ايهان

 1. 21. آن. هد صمت وتم : اهتبالص نم ةيوسنم حامرلا

 1.22. ىامث ةنس ىف ناكو فئاطلا موي اذه
 1:28. 1. هز 2831عاا : ماجش

 01024 ىحان

 1. 25. دذدهت مكل ىلوا

 1. 26. رّبكتملا رعصالا

 دج 08 4: هلا

 ١ ] ] ] ا ا ا 1

 ٠ 1.1. سنج ىم ءاطقلا نم رغصا رئاط طاطغلاو فورم عضو طاوس
 ةطاطغ اهدحاو عفو طاطغب ىفاثألا هّتشف ه+ب سبلو ءاطقلا

 1.3. 1. هد سمت: عانس : داعب (طاطش). 1طنم انمم 15 متموزمع صل

 1. 4. .طيرفتلاو عييصتلا طارتفالا

 201.60: ليللا 0 0 لسلا انزع انهو نيل هرشلا دارا
 . ةئيلأ ىو ايرلا مل نيطبلا ه ل هانرق ناطر كيلأف مجعنا هنا لَمَكْلاَو 0101

 1 م 5ز ةمصم ة.؟. طّرش

 1 ٠ موطرخلا كاذكو َرَصَعُي نا لبق لاس ام ةفالسلا
 91.8. معو مُيَلُس نسب ركب ىنب دحا كح نب ةرْيوُت نب طالع نب ملاص

 | ادي ةييدسلا سم هللا همحر ٌرَمَع هافن ىذلا جاجكحلا نب رصت



40 802701141 47723 ,.2-2 3 

 تكيعبي تأ ةافألا ىلا ٌرمع مهيف' 5 ةعبرالا دحا ِطالِع نب أ اكعلا

 نم ميلس نم مهلك اوقفت هباعصأ ىعلاص نم الجر لامع نم لجو لك هب
 روعالا وباو سنخالا نب ديزيو طالع نب ياكصحلا مهو رصمو ماشلاو ةفوكلاو ةرصبلا

 دوعسم نب عشاج»و ىملسلا نايفس نب ورمع
 1.9 اهتفلطب اوطعتا يتلا 3 هسانك ىف ناك ام ءابظلا نسم سناوكلا

 1101+ مس نعت ةليراس يس نبأ مهل ّنهبهو لوقي

 ارك هلقع طلددج نأ ريغ نم مهاطعا لوقي طالتخالا ل , قدا مهاطعإ ظ

 1.12. هنضتحأ ىأ هطقأت دذد اًكْيَس دار أ

 ب طاخولاو تيدا .ناحترشسلا هطاشن نم فيدالاب يد قوذ قوف دار ١

 ١ قل نم طّشني ىذلا طاشنلاو قائلا ريثكلا ا 0 دارا :34 .1

 ىضاملا ٌمَدْصِهلاو ٌءَددضِو ثدوص ىوريو ٍنْلَب ىلا

 1.1. ةرِدلا ١ عامتجا ككشعلاو *|ذغلا نسحو 1 ل لَثُذ لوقي

 ىلع موديل ى تلا ديفارملاو رازغلا اًَياَدَّصلاو لبإلا نم ةمتسألا ماخصلا موكلاو

 كغَتلا نفر 0 دفرلا باد ىتلا ىهو افرم اهذحاو ءاتشلا ىف اهبلاح»

 اهعم ىتلا ىههو طش ةعامج طاسبلاو نقر وهف ثّيقش وأ هيف تثمعطا املكو

 دءاتش اهنابلأ برشي سرفلا اذه 0 لبالا هذه كنرصت دقف ديري | اهدالوأ

 : ٌةيِفص ايافصلا ٌُدحاو

 1.17. ىأ وهو ةقانلا طابتعا نم ذوخأم اذهو اهطبكعي شحولا ةلتق طابتعالا

 ةدراع ىهف ٍةَلِع نع اهّترفحن !ذايف ٍةلع لو سكر يغ نع اهرتكأي
 ٠ رج كديميس هداف هبرغ نم ا لوقي هثعّكَمو هتذح هبرغ 10 :10 1

 راثعلاو ةرْمَقلا طاقيسلاو اريثك

 1. 19. طايبيلل ارذاح ىوريو ثاسمإلاو فكلا دقلاو يرجلا ٌريثكلا قتلا



 80501آ:14خ 4717 «-ء>+> 15 41

 1. 21. اهنعطي نا ةرؤقلا ثكلذكو ةنعطلا ةّرذلا طابألا ةثز فيك ابك فوربو
 ١ طقست نا قت لف باقلا لابح اهنا اهب ف
 1.23 يلعلاو لئاعلا صوخألاو ةليوطلا ناتألا يحمس اثالث اثالث عرص هنا ديري
 ةدالقلا ةطْلعلاو همدب هطَلَعَف هقكع ىف هنعط هنا ديري ٍطالِعب هفكي هلوقو لخفلا

 هنعط نيحو وّدَعلا نع ىأ هقكي هلوقو اضرع قكملا هب مسوي ٌّمسو طالعلاو

232 ]15:106[ 
 011176 0 أ

 [ ااسعو 5-1 ه0 7 هننع عتجوت 5115 ة11عطق 7811810925 12 93 20692 4 م 18.350 50 قطان
 ©ةزق 5. 5ةودتصق.]

 0 دوجأ اقي دص اقال ول 1. ةرَشع 820 وأ م أول 81011101 569320 86 6

 ه0 515 طف 256

 1.2. . 1. ىدوي

 1.8 8وومده طعستمهط آه. ذثر 56 (رعاشلا لاق)
 1. 5. دحاو هتيساوو هتْيَسآ ةاساوملا نم ىجاتلا - 1. انلدب

 هدة 1. 98: 1100.13, 268:]

1201177 176 “9 *(111/1*06 476 :01 

 | 566 206ه106اعع ال1116, 70216198 0471114144112 0142160110110, 17 : 8566 ةلقم 1[. آتثم 151.]

 245. 2009 ه0 ةطع طعوقتس ع تمباث ىب ناّشسح رعش رخآ اذه

 71 ٠ دششألا ةريثك أ ةدسأس ضرا هب لاتقلا هّيَس دّسلا عضوم

 1-2 ٠ مهنونأ ف م ترثأ دارأ تمَعْفَس عش لاق نمف ا دق ىوربو

 ١ عوردا نادبألاو اعفش تراصف ضيبلاب عوردلا تتِرُق ديري تعِفُس لاق نمو
10160 5 000 

 1. 4.2 866 طخ. 7, 164: تتر 405 ز 18183. 200: 1226 508 روست ر طاتأن 65. 3

 1. 5. ٌلجر نيرج اهملاو راصنألا نيب اخآ معلق ّىبتلا ناكو ناوعالا فال
 ب 4 0

 1. 8. هورصنا لوقي راصعلا لبق لوقي
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51. 1.40: 314.99: : 03 

 0 176 0/ممأ و9 ا]رء 11051[: هب"ن:ق هأ للشام [هم 8 ةكء]ر 0110 0 0001 0 1 1

 27610 .١٠ 1312:11/7, لتر“ ا. ك1 16116, هنا0 كلا 4كلآة] 8 160/0 .١

 12[ههةنهمع: دمسعو بلاط ىبأ نب رفعجو ةثراح نب دنيز قوم لهأ 5 1

 ٠ ةحاور نب هللا 227
 1. 4. ةينملا بوعشلا - 7. ابوعش ْ'

 1. 6. ةحاور نب هللا دبعو معلص هللا لوسر ىلوم ىبلكلا ةثراح نب ديز
 ىراصنألا ّْ

 1. 7. 11. اوضم , طدغ 2. أودغ

 57 قدس 01. 60. 1١ ناهد"

 0 ملوح ساقلاو 0 مه لوقي بها قوربو 0 اجكعلا را 1

 1. 14. 1. ديدش سامع عضوم قزام ح آن. ا

 2311. 1. 110: 82.984: ةلهط. 1718: هو. نب 4.]

86 011 16011601 7611 17026 10 81/270860 016 77517 01001 272111 011017061118 1717/13 
 06608101: 0“ 1116 هررهاطمقعإ/ 0ك 6]1 2. 21717111 |[. 9 8.

 نع ّىبلكلا ماشه معز لاق بيمح ىنب دقحعم“ انثدح لاق ديعس وبا انثدح ل

 معلص هللا لوسر ىلع ميمت دفو مدق لاق ساّبع نبا نع حلاص نبال 1

 ثراعحلا نب سيقو مصاع نب سيقو بجاح ىب دراطعو ردب نب ناقربزلا مهيف 2
 نوكي ناكو ىرازفلا نصح نب ةنييع مهعم ىناكو متهالا نب ورمعو ردب نب ص

 اورماف انم عمساف انرعاشو انبيطغع دمحم" اي ثكانيج مهلثاق لاقف ةكوس لك ف
 انلعج ىذسلا .لضفلا هل ىذا هلل دمعلا لاقف بطغث بجاح ىنب دكراطغ

 مهرسياو مهرثكاو ةداسو الاومأ قرشملا لها رثكا انلعجو الامو افرش اناطعاو اكولم
 انددع ام لثم ندعيلف انرخافي نمذ مهلضفاو سانلا اسؤر انسلوأ انلثم نم ةذع

 وأ انلوق نه لضفأ لوقب اوتاف راثكالا نم ىشب ىيحاسن نكلو انرثكال انيش وأ انا

 لاقفا ارعش دشناف ناقربزلا ماقو نسل مث اذزرمهأ نم لضفأ رماب
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 عفرلا ةداسلا انيفو ثولملا انيف انر خافي ىح الف ماركلا نصح

 مق ىراصنالا سيق نب تبباثل معلص هللا لوسر لاقف هتديصق نم غرف ىتح
 هقلح ضرالاو 0 دقي هلل دمعلا لات تباث ماقف مهبيطخ 00

 5 ا ة#دور 0 اركض 00 ند انل ىفطصاف اكولسم انلعج : 5-1 ةردش

 0 نم هللا ا هقلخ ىلع هنمتاو هباتك هيلع لزنأف 0 هقدصأو

 "هللا الا هللا ال ولوقي ىتح نوبلعلا لتاقن هلوسر ةارزوو هللا راصنا نتف معلص
 1 هللا 5 هاذ دهاج هلوسرو هللاب رفك فك نمو كلو لو هلأ عضم 0 هللاب نما ىنمث

 "' تانمؤملاو نينمؤملل ميظعلا هللا رفغتساو اذه ىلوق لوقا اريسي انيلع هلتق ناكو
 | | ليقن كيوأت ب ناشح ىلا لسا م نأرت امير 0 ١

 )00 ىّيها اناو مقرع أش لوقي اس فداك كج وأو 2 0 8 لاق مهرعاش

 (8 مدع 20110 طق حجم انسعم ةهدحصتسع 110. 5551.)

 تلاقف لاق ام لاقف مهرعاش ماق معلق هللا لوسر ىلا تيهتنا اًملف لاق

 2111. [1. 112: ةعط. 15, 9: 1. 987: آخ. زن, 220: 185. 1714.]

 [ل١ 8, 18-10 هما ذص ظ8., طمر هدد طع هذظادعت» طقتنلر 288 9 اتسع 205 50 و ةماتسم ص طاع 121ة2.]

 220 1.285. 1297. عقري هسه اوعقر - 4عط. عري طاتغ اوعقر

 00 119: 3. ةزعا

1.14. 5. 7 
 1-1 حلسلا تكاذكو ذو ريش ةباضلا

 د 17 لآن عرج

 1.18. اهّيشحو ىلا ديلا ىف غسرلا لاوز عدفلاو بيرقلا ىنادلا عنتكملا
 2001.19. 1. تتار 1. بدن : طم انمم 15 سهتمونسع ذط ىعطع هس 815
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 ام لك عرذسلاو ةّيشحولا لكك امك مهلتاذع' مل اموق انئراح اذا لوسقي
 اهبرضت وأ اهيهرثف اهنمم ّوندت ىتح هريغ وأ رمعب نم هب ترتتسأ س 1. انبسن

 1. 22. لجرلا اذهب بعلُي ام نولوقي مهو اوقرتفت نيح موقلا قّرفتف لاق
 هللا لوسر مهاطعا جورختلا موقلا دارا اًملف هرغاشك انرعاش الو هبيطشك انبيطخ ا[
 مصاع نسب سيق نك معها نب ورمع مه 5 دال ناك دقو مهاسكو مَعَ

 لوسر هاطعاف هب ىوزن كثّدَح وهو انه مالغ انباكر َىف.ىناك دق. هلا كل لاقف هضغبب

 نب سيق لوق هغلب نيح مههالا نيورتخ لاقل 000 لثم معلم هللا

 هوكح# مصاع

 بمضت ملو قدصت ملف ل ىئوتشن ثكابله اشردفم تللظت

 - *ارعشلا هتسا ةايلهلا

 برعلل ءاضغبلا ثكلمت ال مورلاو ممكلصا مورلا نايف انوضغبت نإ
 (©م:. هاف, 1) لجو زع هللا لزناف ْمَعلََح ّىبنلا ىلع هتوص اعذار مهرعاش ناكو
 رهجك لوقلاب هل اورهجم“ الو ٌيمنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونا نيذلا اهياي

 نيك مم نب تمباث لاقف هللا ئبن هير قيما © -2-

 الو اذبا هلشلا لوسر ملكا ال هللاو 2 توصلا ع يفر الجر: ناكو ةيالا هذه تازذ

 هنوعو هللا ةشمب هولتي رارسلا ةّديهك الا ةدنع ملكتا

 ةظكملآالا [1.90:]

00111100100 

 1. 5. ةهبناج هافعنو ناو مارت
 1.7. فصّلاو ُليَشلا هُرِوْعُي ةاسملا ُبغشلاو ماوعلا لالظ تع“ ىوربو
 ةين ادتملا ةياراخا 1

1. 10. 866 1:4. 711, 0 

 را ا قاهر 1 انهسلاو ضرالا نمو ىوتسملا ىاقّرلا

 1.18. 2.1. ثكشوت 014. 1:4.
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 1.14. بارعلا دنع بيع وهو ءودو قالا نم قلكخم# . 3ك

 1. 15 دفاع كم هنشي مل لوقي
 1 1. 16. ةظيغلا ةئذلكلاو ةمحضلا 0 - 1.2 لز رج , انا 41

 ه2 16 ٠

 00 071.17.١ اهطاشن نم ةليمت اناا 2 وظعلا ةعساولا ةقفدلا
 21 دشحو ىلا اهيدي بلقتو

 1.18. 1. هد 2231:عأتت : اهاشغ اهعفل

 | 1 ل ىو

 1. 20. 1. هد 2081:عأتت : هللا مفكنال ىوردو

 ش ك1 135
 1 م 011 176 00ه 0 8 56 ب“ 176 6111543300018 0“ 1/76 183.

 [ 566 (0ويدوونص 06 2ةعمكو], ظوودت تك, 272.]

 .1 3201 52511 ,108 866 ١

 1. 1. 1. هد 2237عأط : ميدل 0 01 0 1,4

 537 ا ب 0 باطملا دبع ىنعي
 1. 8 سهؤ ةص طتقط. 320 2105317 15.

1 ٍ 

 هاعد ث2سح

 : 7 10, 0 مدح

 ' 2 1. 18 مما ص 1؟نوؤةصقع]0, طصغ ص "7

[:1.96] .252971 5 
 .7 176 417011151 :١ ١

 8 [8مو 8ذمط. 975 ةوو]

 >9 و2982 خلا

 58011٠6 09011151 مل 1093-1 ه 0 .١
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397 .'1] .2597111 
 11/:/10 ٠

 1. 2. هيف نوضرتعيو هنولزني ىذلا عضوملا ىإ 1. ْركْذَت

 1. 4. اهلقثأ اهدآآو ضهنت ةونثو ريثكلا ليوطلا رعشلا ٌنِدْوَدْعُملا
 1.8. هنم.كلبت'ام لبجلا تاننسأو ةيدوألا ىلا املا لآ جالتلا
 دّدَس اهدحاو

 1. 6. باوسلا ةارشلاو اهم اهرطشو ُهَضِْع ىهنف كوش تاذ ةرجش لك

 ليللا هأجافف فكوردو حبرلا درب ةدْش عم نوكي هيف *ام ال ىذلا 3

 11. 8-7. 12. 121 مزخط ؟هحتم مدع هم ه5 00د غئ1 ةنتغط عد. 1. انكله

 اهيلع اًرش هديكب مهداز مُهثّيبت ةيهاد مهتقرط اذا لوقي 1. ةنئبه
 1.10 اهُدووي ميظع رمأ لك ىسفن فلكا لوقي قاطا ىلشمو ىوريو 307

 1. 11. داعيا بِذُكأ لوقي اهداعيا ثذكأو ىوربو اهليخبتو ىاكإ اهداعبا >
 _اهدها َنَم 1

 12-1-- اكفاف هيفتك دلع ىذلا رعشلا وهو دسالا ة ةربز ى »و »و دع ع موج

 ماقو ثاذ وأ أبزأ بضغ - آ.. م - آن. 02 لقتال : سفتنأ ىأر ”ابز أ

 1.15. يذلا لاجرلا داشحألاو مهل مولحنال ىَراَكَص 2 ف مهلاك لوقي .
 اهإ نوعفتجو برحالل نودشتح

 16-1. مفارشألل ةانيسلا لآ فارسشألا نوحلاصلاو ئاسنلا ٌيصاوعلا

 اهات ٍِق برع علا ناك نمو ىلَغ نوُعدو برعلا اوريكم ال 3

 1.17. وهو ديمع ةعامج دامعغألاو اهيلع انربصو اهميعنب برحلا انيفو لوقي
 سيئرلا ١

 . هوو 20-5

 1/7107 7206111, 107" [[[ءذ: هزأ ١ 1]ر+ رجودأ 700 2088601 ]115 071617: 1/801“.

 1.4 ينم لباب هيلع ليللا لوطل لاب ف اهيشف جبان ىو فر



5050114 4711737 <8 47 

 . 5. 1. ه2 2087عق : قرغت - 12. تاءاجهن

 7”. ل. هد >231:عاش : كَلاَم تكحاج 0 (0طه1. ه1 - خطت. 9.

 . 9. (8. ةبصهلاو) *اضيبلا ةبدَهلاو ضيبآلا لبجلا وهو ءالبعلاب ىوريو

 12. ضيبلا ديدشلا كبَرْعُملا

 18. تسند اذا اهبنجتو اهنع ثّصتو رادلا اهب تددعابت اذا قاكشتأ لوقي
 15. هاتا هتداراو هل هضرتعت هل هيدّصت

 16. ةبِكصلا نم نوخأم هلصأو عشمتلا بكصتلا
 12 اهيلع بتعلا دنع ثكع دعأ الو ٌعاطَأ ىنار ال لوقي هسفن راجلاب ىنعي

 223. 1. 25: 14. اذن, 150.]

 ٠ 07 06017 176 :01 17/601 ١

 1.8. هب ُناَذُي ىذلا دوُدِملاو ةّرهملا نيل احر دارا ىْذّتلا
 014 000 0 يصل

 21: 1.121 14. هنن, 151:]

 011 176 501116 .٠

 1.1. 1. عيدص ظ
 1.5. مش 2 ماشلاب ةيواعم عم 9 ثرهفلا ُهَمَلْسُم نب بيبح اذه

 ةينيمرأ

 كب. 011 22818112 : بييبجحل ح آن. امتلك

21 :331 

 ش )011176 86 10

 1.1: 1. هم سمدوتم : ةفلممم» ةفلخ

 12: ةبدعلا ىتعلا - 1. ٌهَتْس

 1.4 هجوأأ ةكسأأ 866 7205, 1,

 اا



 48 8001:1414 4717 م>م- 183

2553111. 1: 41 

011 176 301116 7. 

 2 عرستلا عردتلا

 1.5, تمباث نب ديز اذه

 1.6 هيلع رصتقُت ا ديرب

 ف نايحعأ ىنب ى ىلا هثعب ناك معلَض ئبنلا ن ١ بيبح كثيدح سم ناكو لاق

 ميلفألا نب تباث نب مصاعو مهسيئر ناكو ىونغلا دثرم ىبا نب كرم 2 عصختولا
 ىنب نم زيزع نب باهإ وبا هارتشاف ثدع نب بُيِبُح نوكرشملا رساو مصاع لق
 لتقف ميعنتلاب هولتقف لفون ىنب ندم هعامذ سشيرقل افيلح ناكو مراك نب هللا دبع

 ناكو بيبخ لاقف ثكئانه ابيمخ أوملصو ردب مول لتق لفون ىنب ىنب نما لجرب

 نيح لاقف ىزاغملا ىف ليوط رتبخ مح هلو لدقلا دنع نيتعكر ةولصلا ّنس نسال

 الا ىل لوسر ال هنا مهللا لات مث وسن ةوكرتف نيتعكر ىلصا ع مدق

 ا لاقو غلبذ .مالسلا ىنع هغلبأف معلش دمح“»

 ٠ [ليوطلا]

 اوبل ىلوح بازحالا عمج دفل

 مهءاسسنو مهءانبأ اوبّدُك دقو
 اًدهاج ةوادعلا ىدبُي ُمِهّلكو

 ىتبرك دعب برق اوكشأ هللا
 ىنداري ام ىلع ىتزتص شيلا اذن ١

 او هلالا تاذ ف ثكلذو

 اهلْسُم كم اننا اسآام تكردنل
 هدعب رفكلاو توملا ىنوُرَخ دقو
 ْتِِيَمل ىستا توملا ٌراذح ىب امو

 ا

 تسلا 00 رمت مليلفاعل

 ليوط 1 نم تير
 هن مو عّمتُم

 عمو ق 7 3 يا 5 ف

 ىعَّرضُم دنع ىل بازحألا عمج ام 1

 ىعمطم ساي دقو ىمعأ اوعضب دقو

 عّرمم ول لاصوا ىلع ككرابي

 ىعجضم هلل ناك بنج كا ىلع

 عزي ريغ نم ىاكّيع تّكَرَذ دقو
 عّنلكلا تاذ َراَكلا ىراَذِح ىنكلو

 [ 8وو نمط. 648.]

 1. 65, 1. هد سقت ذس : ٌسْنَي دارأ
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 2517. [1. 105: 14. 1, 48: 1ةهطوتت, 1165.]

 10106 01: 176 02017 0“ مقال 207:0“.

 ا ١ هللا رمأ هينا هللآ لوسر ىذَهي

 علكسكال. [1.12: 8. 571.]

0117100 ْ 

 1.1. مهو ةكردم نب َةَمْيَرَخ نب نْوَهلا نب شئيدلا نب لضعو َدَلَب ثك؟
 [ه5. آله. 5 لضع] اًضيا ابظلا راغص راغص لضعلاو ةداقلا
 1. 8. ةنانك ىب ةانم دبع نب ثراحلا ىنب نم ةمقلع تنب ةرمع هذه

 ١7 تاوإ ءاوللا ثاعصا َلِيُق اًملف رادلا دبع ىنب نم اهجوز عمم تجرخ تناكو
 ض1 ع موي اذهو اهيلا اوعمتجاف هكعفرذ ةرمع 3 اف دحأ هبرقي م-لطفآلا 02

 ّ مفتت : تفوع نب رماسع نب هللا دبع نب دوسألا نوت ثراصعلا تدب ةرمع

 ظ ريبزلا لاقو ىبلكلا نك دلل تانكي ةانم دبع نب دن املا يقفل كح

 1 ةمقلع فكشي ةرمع هللا ةمحر

 7 0 رابولاو حدقلا ف لصنلا رس ىلع فاي ىذلا ُتَمَعلا (80) تفاصرلا

 : بفساوشلاو 000 كلا وهو رماوصلا بز هزاوشلاو ركَو ةعامج

 1.5. مهتعفد انا موقلا تأمن

70 
0000 

 4 سم عنصه] 2066 : ليلقت

 1. 5. بولغملا رفظلا نم عونمملا دودحملا
 1. 7. 1. هد 1081:عا : دجكاملا حامج

[.64 .1] .22251711 

 07 116 11م ورك# ورك ه همه1 0“ 12011 اهب 1“ 110 7. 157730 01-2014

 [56ء ©هد:. آ5, 107, هط0 181. 369.]

 | لاجر 0 5 هللا 0 نينا سك نييللل دف ا 5 0
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 يتلا .ناكو ةنع أود ذكو مَعلَص ىبنلا دشع ةوردغف ر اصنألا . ن هموق ند ١

 قرب ١ نبا ناكو [©م. 15, 100] هللا لزناف قدص هل فدلد اذا ةعفاس امد

 هللا لزنا اّملف قدوهيلا امهب ذخ هيو اهنم ءارميأ كدوهي لزنم ىف ىنيعردلا حط

 ىلع لزدف ةّكمب قحلف دعا هيلع ميعي نأ معلص ئينلا نسم قرف ةيالا هذه
 مهلك ةحلط ىبا نب ةحلط ىنب ْمأ ى و راصنالا ديهش نب دعس تنب ةفالس

 هدمو ةححلط نب نامثعالا اراك دحأب مهلك اهونب لِيُق ةحتلط نب كثراحلاالا
 سالعلاو بالكو عفاسم لشقف هيلع كدر مث ةبعكلا حا اتفم معلص ىبنلا ذخا

 لاقت ناس كلذ لبف هفاس دتحت قيرأ نا تك
 | 866 ه150 سدو 3عم 726دعم7" ]مقر 119-] ' 2

 1. 4. 806 8ط. 3, 7, ظ

[.42 .1 ]| .2221111 

 121706 01: 176 06017: 7 227 011120 آ. لكلا 01-1[ ١

 119032 : تسمم دق نيح تدم دمع نب ةزمح تكشب ماما ناشح لاقو

 هنالُذ ماقأو ةبعكلاب فاطف هباحساو وه انما مدق نيح كم ىبنلا عم ةنيدملا

 هَل الهلا ثرعلا تسب ةنوميم اهيف جؤرت ىتلا ةعداوملا ةرمع ىهو ةكمب مايثأ

 هللا ىضر ةمطاف نئتلا اهعفدف هنع هللا ىضفر بلاط ىبا نبا ىلع ماما كاف

 موي مهل طرش دق هللا لوسر ّنا ةمطاف تلاقف ثكّمع تنبا ثكنود لاقف اهنع

 لاق .مهيلع هر الا نيكرشملا نم ىنعت اًذحا مهنم بيصي ال نا ةيبيدعلا
 اوناك اذا ىتح اهب تقلطناف ةمطاف اهتديحاف اكو ىه امثأ مهنم فنفس اهناف

 ءامسأ اهتلاخ تسلا اهاثا هل انف اًناع ل احق 1000 5ل نارهظلا ٌرمب

 ُدْيَر اهايا هلأسو سْيَمْع تنب ىملس ةماسا ٌّمأو هدنع ةيرصملا سكك 3
 اوتأف معلص ٌيبنلا 7 ىف ةزمح وخا وهو تلا ليحارش نب ةثراح نبأ

 تهبشاف رفعجاي تمن 58 معلص هللا لوصر لاقذ اهيف نومصتخك) م ىىعلص ىبنلا

 ديز اي ثنا اواو ثكنم اناو ىتم تناف ىلع اي تنا انماو نهاشي ىقلَخ
 ىصواف هللا همحر لتق ىتح ةهدنع لت ملف رفعج ىلا اهاعفدأت امهالومو ىالومن

 لوسر ىلع نهِفرعف ٌتسفلب ىتح نلض دبع تشكسف شد 0 ا
 ثسلو ٌنهحاكنب رمآ ال ةعاضرلا نم ىخا ةنبا ىه لاقف اهجؤزتي نا معلص هللا
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 نونع هان انأف حالا تانب ميرعع* هيا لوزن لبق اذهو َنوَحَكَن نم بقاعمب

 ةزمح ةنبأ مالسسلاو ةوالصلا هيلع ادهع» سكني نأ صرح دقو ىدلوو ىسفن

 ةلبف ةعرصمو اهيبا ربق نع لّكست ةنيدملا”تسمدق نيح ةماما تقفطف

 ناشح كلذ

 0 قدعلا 1 يرعلا هكا هاعدر طاتق هم»:6ء260 هن طف طتقتن علت

 '0 يضرت
[.500 118 .1 ] .221 

 7 ب جالا اا ع7 انوا وز ]رم 002011

 11620128 : ىذلا وهو تنقاتنم دبع نا لفوذ نب رساع 5 ثرحلل ناشح لاقو

 نب بكبخ هلمقف لفوذن ىنب :_ ماتيإ ةوكرت اف يفلان هنأ ملص هللا لوسر لاق

 ةيعكلا لاربع ع, قرس ىنميف ف ناو َبِلَصو 211 لق هيف ردب موب كدع

 لازغلا ع

 || رم نب كدع نب سسيق نب سيق : لبع نب !نييقم-نا هديدحا نم ناكو

 كاشف هداتعي ناكف نوب رشبو ةدنع نوقفني سئيرق ةيفاشسيل افلأم ةدِمل ناك ع

 ىضانعلا با نب ركل بيلطملا دبع نب بهلوبا مهتم مهو اعلحو شسيرق
 وابتسلا نب ثرعلا نب * ميَلُسو ةويغملا نب هكافلاو لفت نب رماع نب ثرعلاو

 هللا دبع نب ددز نب ةعيبر نب دْدَوُس نب سيق نيزيزه نب باهاوباورادلا دبع نبأ
 00 هكا همأل تفانم دبع نب لفون نب رماع اخ أ سيق ناكو ديوس نب سيقو مراد نبا

 : 3 . ىرعشالا عفاسم وباو مهل اًقيلح ناكو لشهن نب ريبا نب لدنج ىنب نم ةفيهك

 ل * 1. سهم وتمة1 2066 : كدع نب سيق نب سيقوو بيبح نبال قمثملا ف

 7 اوه اذه نب سيقم هريغ لاقو لازغلا ر ما ىف هدي ٌتَعِطُت مهس نب دعم نبا
 1 0 ا ني دمج نب هلل دبح نإ ا نب سيقم دج

 0 6 رج 728 هده 819) ةبابض ليقو هَبابُص همأ مسأو و هلقأ وبأ ثيل نب بسعك

 ع 2 1: دمت عشا 2066 : نب ميام وهاف] مالسلا مدذو ميملا مصب ب ملك اأو

 | تا لاو 3 اعل كد تعطُق 0 ثراعلا

 لازغلا رما ف هدي تمعطق رادلا دبع نب قاّيسلا | ىب كثراعلا نب يرش نبا
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 ولا 000 06 امنا 0 اخت ا كيب

 قلب نم لجررعش مهبارش

 ليوطلا
 شاطع تكيدل ىامادت نإف . ىتباض# نيبرمخكلا ىكةطرلا |

 شاشر عوم دلاف هاحض تسلازو هميعن متي مل اموي ثكي ىإيف
 شاع.و ةّمج تاوشناهل ليلو تدهش دق موي ٌبْرايف
 شادخو رماع اهيف ىاًسادن اهمروجخ سحت تام دق اهب توا
 سامو ايم تاذل لصافم حتثشتناو رمغلا امهْيَدَل تبلغ ذأ
 شارف لاجرلا مالحا ليق اذا امهيف رمخلا رهظت مل امهتدجو

 ثكييدو ثكيد مهل لاق ناك دقو ىبلكلا دانج نسب ريهز انبا شادخو رماع.

 بهل وبا لاقف سطألاب تمخانأف ارمخ لمح“ ماشلا نم تلبقا دق اريع نا
 لازغ وه امئايف ةبعكلا لازغب مكيلعف لاق هّلاو الاولاق ةقفن مكدنع اسا مكليو ٠١

 اهيف دجو اهرفحامل هنأ كلو مزمز نم ةجرختساأ باطما دبع ناكو 2

 مهتباصأ دقو نوب اهي مو اوقلطناف اوماقف ةبعكلل هلع لاَرَعلاو ةكيد افويس

 وبأ لمحت ةحأ 6 سيأو ةيعكلا 0 أوهتنأ ىتح رطم»و ةملظ اهيف ةدراب هليل

 ةبعكلا ىلع ةايقلا ىتح امهروهظ ىلع رماع نب تبرعلا بهل وباو عقاسم .

 هفرع تق بهل وبا لايقف هيب ال[ 00 هلوانتف عقوف لازغلا 6

 اودحخاف هورسكف ثكييدو ثكيد لزنم اوتأسف هعبر ىلو ىنا لازغ لازتلا نأ
 لزنمم ىف بشخ ىلع ىناكو هفرظ اوحرطو توقاي نم اناكو هينيعو بهذلا

 عفدو نيسنرقلاو سأرلاو قدعلا بهل وبا ذخأف كول نب رماع ىنب نم نيش
 أورتشاف موقلا بصهذو مهبرقي ملو قلطناو ةمثعو ءامسال اذه لاقو مهيلأ نيطرقلا

 نيطرقلاو فنشلا اوطرقو أوبرشف مهباجسا ىلا 4 أولبقا مل يعطل ناك رمخ 5

 ناكو هومظعأو هيف اوماكتف لارغلا اودقتفأ م م اما نفيرت تثكمذ نيتنيقلا

 علابب ملف شريرُف تمملكتو ناعدج ىب هللا نبع مهّدَجأو انساك مهدَّشَأ

 قرسب ملو مه ريغ هيلع ئرعب مل ه«لا دهشأ لوقيف موقي ناك هتغلامس دحأ:

 اًملف ةمقنلا مكب نارتعل مك'اهفس مك.املح هنب مل ذل هللا ميأو مكريغ لازغلاو
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 7 ١شيرق ىلوأب تسلو لازغلا رما ف تربكأ دق ةريغملا نب صفح هل لاق رثكأ
 ال بلظملا دبع انبا بلك وباو ريبزلا اذهو بلطملا دبع لازغ وه امّثإ هب

 00 الار يي دم دي ينل ربا اها نادك
 ٌنعطقنل هانفقت ْنْيَل هللا مياو هبحاص بفرع ثكل أك هنود نم لضانت مح

 000 الا بع نب ساتلا 00 ا رم نوار تكمل

 نام ح بأ 5 انائنغ ل مهضنعي 59 مهل لكن ا

 طيسمنلا

 هكيلجو متستك ئذلا لازغلا َّنأ

 مهمووت رس نسم ةبصع رياك كضاط

 ةييغلاو رهّذلا بوطغل 3

 رتسلا ىذ تيبلاو ادقلاو العلا. لها
 رسل سأرسلا قناكيمب اوربا نبأ
 ا نارْمع ىلا ىفلح ناسف

 ا[ مالزألاب هيف اومسقتساف

 ىنطو نع تنك بكل نأو ىلإ

 مهفلعأ ى ,غباأ ال موقلا ةيايمتإ 5

 1 د نو لاق ازا قر ف ثكل له بلا إب لاتخ سانا لبئاف ال

 ٠ اا ايبابلا نم ع دايو نب 7 »8 لق نب ةمزغ»و ناعدج

 اذه ىلو دلل ةيللم را لاكن انيك نيولب

 طيسبلا

1 

0007 

 اهلفساو اهال_ءا رضنلا ىنب غلبا

 مهنيب كوول قيتف ىرجب ىنللظ

 اهب راجتلا ىلغي فقرق ةوهقو

 001 نادت دع لثي

 ودم 00 ١ ء اّدف مهقرافم ىلع

 نا نم ىدلا 0 تققع ةيناح

 1.3. 0م مقهتن عش : لاح ىلع لاح ىأ

 0 ةعاسلا 000 أو 0 خلا باعصسا 000 0

 * 1: هد 1281:8112 : موز“ انبأ
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 الو سمش دبع نكي مدلو مهب مهيلع جيتك ن 7 لوألا فلعلا دعب اوفلاح# نيذلا ٠
 ىلا دع اوحبصأ الق نع نيل 011-2 ورح أف فلذا تكذ ف اولخد لفوت 1

 ىف مهف سيقم امد ُهَقَرَس م ب قارغ نأ نوملعت مهس ىنب اي اولاقف مهض ىلا ظ

 اًمئتاغ اًسيقم اود-جو اولسخد امحاف مهعس اوماقف هشتفن انعم اولخ دآنف هتبب
 ىغبن ام اولاقف اًيبرع انميدأ اكو ةيف نوكي ىذلا هدمغوهو لازغلا ةنجج اودجوو

 طرق ةطّدقم امهادحا اودجوف امهوسزلف نيتنيقلا اوذ+او اذه ريغ ُةّيْنب هيلع
 معن اولاقف ربخلا مكربختو ناتنمآ نحت اتلاقف هفنشب ةفنشمم ىرخالاو لازغلا
 اوبكغتن مهوبلطف م الا ثكللت مهنع ربغ هنا هومهتاف ب بيل انآ انيسن اترمحاف

 ثييد د برهف تكييدو تكبد تسيب 1 لازغلا نأ مهغلمف 0

 ىتح ةليلك تنناكو ةر ةرغشلا هيلع امعتأو ناعدج نبا هدب ثمو هقلدخ نم ةوطبضو ش

 ا أ ارلاقو فالحالا اورفان نيبّيطملا ثإ مل تام ئتح موي 91 بفسيلي ملف اهعطق

 فانم دبع وذب نوبّيطملاو] 4نيعب لازغلا أودري وأ مهيديأ عطقن ىتح ىضرن

 ونيو تيسع# نايا هرم ف ميتا ونبو الك نب ةرهز وذو ىزعلا ذبع نب دسأ وئبو

 نشب ةظقي نشب موز" وذبو ى صو ىب رادلا دبع وذب تقالحألا أاورهف نب ثرعلا

 ىدسع ونبو بمعك نسب صيصط نسب ورسمع ىسخبأ مح ونبو مهسوئبو ةريسم ١"
 ََنأ مل كثكلذب اوثكمف ةفقان ُةئان مهنم» كر 0 ىتويوأ[بسعك ىنبأ 0

 فاطو ةرمعب لها دقو ىدع نب معمل ةلح نبل دقو جرخ ا رماع نب ثرعلا

 كم لخ ديال نينس رشع ثكمف ههجو ىلع جرخ مث دحأ هملكي ال تثمبيلاب

 لمح نوما مكبحاصب متعنص ام لثم ىب وعنصت نا مكعبميام تاطاول ال

 مهبت اعب 7 دارا ام 8 ةوميجك ملف ىب نوفيست فتيلح يلا 9

 بر براقتملا ٍ

 ىلاطصتملا هيأ مهفرهحخ "ارضا لوا 7-00 لعل 5
 اكو نأ ناب ِاهناو انلبق تصل ول 02

 * لؤالا رسثالا ى ا متناف وأ مك ديهجحم ٌمعطفا

 ٍلبهملا نع تانزو 'تابه ان واميت معطتا

 لكس منو 1 دعقنو يي انمحم نم ٌرئابض

 ' 1, هرج م37: عاش كول نب رماع نب كدنع
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 - اباىقلف برهن ةرمعب هم دوج رخاو ةلح دوسبلاف اوبصع رعشلا اذه اوعمس الذ
 32 3 نبأ ---- ايأ اي 6

 3 ىذعي اذه ىلا ئفلح 0 هللا 0 أريخ ثكب 0 نارمع 0

 1 ككيما نيح ىتح دم امث لاق ثكهجو زربو فكيف كتنيأل ًالفونو ا اهمعطم

 : ' تلق دق ىلب لاذ

 .براقتمأا

 وسب 0 000 . انهي تس نا انميصق غلبا

 يب امس سرع ازغلا فنش فنشلا ىلا هاعد

 00 اا ةلططالع ةيهناو هل كهاردت نيه ةمدعل

 7 سولسج متناو نونمآ مكلازغ ةقرس ءالوهاي مبل لاقف مه اتأف ةمرخ»و ريبزلاو

 طيسبلا
 00الا ىزح اهعنني ناكول  .ةلئضصن» مالحإ لاجرللاي

 ثوعلاو بلا اهيف عمت فيكف ةيغاب لك ىوأم ناعدج ساراد
 00 اكنانطلا اهتم تدهو امثأك مهرودص ىلغت ادسا ىرا ىلام
 ” اسيباعج ُدوسرفن متناو مكنودراّدلا دبعل لضف ثيبلا

 ”000 |١ اوزناعاف ةيما وتب تنماقت ناعدج نب هللا دبع ناّيقب ضرع امتاو
 | نناسيفجوباو شسمش دبع نب ةعيبر انبا ةييشو ةبتع لبقأف نووقي اوداك ئتح

 | شير حوبش ىم رفنو ٍصيعلا ىبأ نب ديسأو ماعلا نب ديعسو برح نبأ
 ,  ةحيجأ لاقف تيفال أورصني نأ اًضعب مهضعب كو لازغلا اوركذو اولدعكأف

 " نكملع امف اولاق املع هنم ىدنع نايف لازغلا اذهرما ىف اوضرعت الو ىنوعيطا
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 نأسش ىف اوكلهاف ةكم اولزن برعلا نم نيشليبق نأ هيبا نع ىبا ىنثدح لاق : ظ
 ىلب لاق اذهب انعمس ام اولاق مهقيقرو مهرارحا لصوتساف مهنم لجر هلتق ىبظ

 دشناف هان دشناو اولات سمش دبع .هلاق رعش هب ىدنعو

 كلب ينصت قتال رااح
 امد اكيشو نسلا عرقي

 اوف_حتلت ال باوثالا اورهط

 هنأش ىف ابَصُع اوموق مث

 برع اسراشقبل متعمس له

 اهعبتي يِبظ ىف اوكله

 ملظلا تاذلم هيف نري نم

 مدن نمررذع عفني ال نيح
 مهني اهنم هللا نيد نود

 مج نسم حو هيف اوبطع
 مح تفريط 2 ىوحأ نداش

 ا_هعبتي ل اهنع ةقايع

 مسد معطاف 4نمو ىوتش | هةيشيرررابهظم هاش

 طفنت كتلعجن لسبجلا نم ةّيح تلبقا لاق مهكاله ناك فيكف اولاق

 مخ تاو نيباشلا نا ه«فلخ نسم دننح دانا

 مرصلا عمرلاب تيروا امه لثم بقانت باهشب ةأ_هرسف

 ىتح فالحألا رما نهو ثكلذ دنعف هنأش نم يش ىف لخدن ال هللاوف اولاق
 رسيسبزلاو بلاط ىبا ىلا تعفدف ةقان نيسمخ ىلع اعلص مهوعلاص
 ىتح اقئاخ لزي مل ةقان نيسمغللا طعي مل نمو ياهتكالاو ةبعكلا اهب ادفرف
 نيذلا هباعحساو عفاسم وبا للبقا ردب موي ناك اّملف معلص ىتتنلا هللا ثعب
 لتاقن نأ مكدنع انل اما اننودرطتو اننوفنت مل شيرق ٌرشعم اي اولاقف اوبره

 اولبقاف انعنص ام ضوع وهف ائيقب ناو نوديرت ام وهف انلثق نافذ هباعاو |ادمح#

 ناك دقو باها وبا تلفاو رماع نب ثررعلاو عفاسم وبأ لتقف اردب أودهشف

 تلاقف هثيدح هبجعاو يرغب نا لبق معلص ئبنلا سلا رماع نب ثرعلا

 تباث نب ناسح لاقف بيبخ هلق ردب موي لتقف ابص دق شيرق !
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 م4161 ةطف موعد : وشب هكعنمف لوا صاسعلا قس ىب مكعلا شيرق تمبلطو

  ةعازخ نم تالاخرشع هل ناكو ىراوتف هيتأت اشيرق نأ ' بهل ابا غلبو ةّيما
 مج هتالخ ىئنب نم هيلأ ليقاف مهيف ىدانو هطسب طسيف نردكاف مهيأ ىندلوذ

  نيح ىملشلا رباج نب * نابيش لاقف هتوخال هوعد اولاقو دحا هبرقي ملف ريثك
 78 ااديغلا فلج اذهو بهل ىببارمأ ركذيو ماشه ىئب فلاحي نأ دارا
 : ةعازخ نم (آ.. ةاديغلا)

 | مشاه نم تكابآ ورمع ىبا فلجك هدوقعاديدش اًكلِح مكفلاخا

 0 متارسكسلاسب ةيرمق تعجس اسمو ةميثو دهعاب تسماد ام رصنلا ىلع

 7 قوف ليمزإلا ع ىأر ام دعب ّىفانملا سيشلا أوعنم مه

 "امب ىل ملعال لاقنف ىمغألا ييشلا ثكرماعلا تيب ف لازغلا فرط اودجوو

 ” ليمزإلاو بهل ابا ىنعي ئنانملا صيشلا]  ةولتقف ىمغأ اناو ىراد ف أوعنص

 ْ [ديلاأ عطو نم ةويعنم ديري ةرغشلا

 ىلع [1. 121: 8تقط. 667 (2 1269!1).ز

 101706 011 27677“ .١ 81/0611, 011181160 10 م آ0 ل17 آ. 7170

 ١ ةكمهقنسو: دهشتساو ٌيعازتلا ءاقرو نب ليدب نب عفان ىثري ناشح لاقو
 0 ةدعاس ىنب دحا ىراصنالا ورمع نب رذنملا عم ةنوعم ركب موب

 700١ دكا ه4: هيثرت ورمع نبرذنملا تحخا تلاقو ْش

 315 : قو ستفست الوازيزع ل_جسب رذنملا ىلع نعبا الا ىسنيعأ

 000 راهظألا بسنلاو دجلا اذو .  تاسمركُملا اخأ ورمع نبأ ىكبو

 ! 5 | 0 ند تانمدبع يبرجام تس يبل اب يبا

 ش 2 1. هد دمة علقت ةحاور نسب ني ل ان نايف

 مده سا دس لترا ننس نب ةزهب نب ثراعلا نبا

 ماشه نب بلطملا دبع نب ريبزلا فيلح جرم لاقو ىبلكل أ نبأ هلاق

 فرجا ميل ةميثولاو ةعازخل ءام متاركلا
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 رافع هس اوتو ةضونب ودب راجعا بايد ملم تيا 5

 روسعألا ةئبغلا ىخا عومج 9 تكدت موقلا رذح لف

 ركنتسهب مهنم» تكاذ او - ل امد تو اًوفلأل

 1.5. بالك نب رفعجو روصنم نب ميلس نب ةثهب نبا

 1.6. بالك نب رفعج نب ثككلام نب ليفط نب رماع

 1. 7. روعا ناكو ًءاَثز راع ناكو انزلا ةئبخلا

8 

4 14 0 

 خ11. [1. 49: ةعطب ة؟, 11.]

 49011151 01-1131117 .١ كاان :١

 1. 9. مكدالب ىفو مكنم ردغلا نا ديري مهدالب ىف تبئيرجش ريهسلا |
 1. 3. 45. اهتيقل هصق ةجاجزلا رسك ' 6

:1:99 .23:11 

 1110:/771"10 50110, 0111" ط؛(10 10 01- ل 1/7

 11« مةنسع : لطخألل نورتوا ناسك لا
 1.1. هقلح فح دق قزسمتي الو اًمالك نيبيال ناركس هنا ديري

 1.2, وس حنو وس ةلتوووص سنيك ١010 ١ | انك لآ | لاعلا يب

 ١ وحاو ىك
 1.5. ةراذع علخو ركس امل همالك رثكا هنا دارا عامان مذح 34

 1.7. اهاسك هنا ديري

1 - 

71 100/117 

 1.2, ءامعأا نء» ببرق توملا نايف ثكسفن معَ لوقي
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0١ : 51:17. ]1'. 44: 18. 525.[ 

3 3 8 080077“. 

 55 58 . بررعلا ةرئاشلا ةرث 0 '

 0 ا 231: عذتت : حابصلا تن تافيباتغلا

 21 6. 204 ص 8تمط., طسغ 8تمط. 1. 4 ممن زنط 211.5 6 10 3

 0 1 45. 1. بلاطو طك 001 0121 116

0 0 
 0 9ك 40011151 هلطثا 077,

 1.1. ةنانك نم عجش ونب
 1.8. ظن. هد سقت اًضيا عفرلاب روحو

- 

231971. ]1: 20.[ 

1 410011151 01-1171170 ١. 11-0 

 8 17 ةشابح و ه2. 20. هدو, 1. 2.

 نر , 1
0 3 6 

 00050 25:811. .75 .'1[ 
 5 م1 21111 )2 ا م. 17570114 0 9“ كلان 707:1

 0 2 هللاب 5 ا

[.49 .1] .517111 

 00 771-01: |[. ه1710]/1-117/9]

 1 1 نيمو تشو عمو مخ صْيصْمو ىزنعلا دبع ميت نب دسأ

 55 0 7 موزخ* نب ورهعو ةَرُم
 0 عض فلاب بمعك نب يدع فورجو .

3 2 06 
 37 : مش 001151 176 17. +



 00 802501:14خ 472 4 53

 72 عي
 4100:1531 ]6 801:7 ل10 ا. (0ههب* ا. للم]ن ]قالت |[ ظل057. 471 58 لاق

 21:19 6. 450 لآ]ه]ب .] 017107 .١

 1.1. موزخخ* نب رمع نب دياعو حيد اش

 سيتلا وهو ٍدوتع ةعامج ىناذدعلا
 1. 3. 86ه 813ط.

 دمك. 1| 2 0

 0 “0:0 .١ 12/014 | 18أنو 1808 1:11/20 01 2407“ ].

 030 ىحكتمجلا فلخ ىب هيما وع#© لاقو 3

 10 ثكرمعل 08و15 ةآطع 22616, 2103117 0 5 0 ىرمعلف 438 07

 تتر 6, 687 عت, 6 : 5

1 ْ [:1.58] .15:11 

 0011181 171/6 501:6, 566 11057. 2894 (1. 6):. 2 2500 1171 ءد, 14 ؟منأ7 7

 017*1001 0, 0416 018011 01: طم. آنكر

 1.3. ةراجتعلا 2 ماعلا س ا. ىفاوف

 1.4. قدلا معلا

 ا. 5. نادوع امهو نيظاظشلاب دودشملا مككملا لدعلا؛ ةمكخأ» ل

 مكعلا َىَنَوْرَغ ف نانوكي آل. صيت ظ ظ
 1.6. ىاخ دالب بهللا ظا ظاوشلا : ه1. نمط. 234, عتغط "همام تمطقم 3 /

 1:111. 1.17: ١

 100101 0 ح11 ظ 7

 1[ههةنسم : ةّيسا نب ناوفص وجي لاقو
 1.1. 14. 1, 443 رمعم, :طخعط ذق طقتلز 01601
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 1. 2.  مهق غم 8-21ةهحعةزاس ةءوء 14. 1, 410, 12

 1.8. 21هغذه 15.. 1. بوعثملا اهيزخ دارأ اذام اهنايب ٌثدكرا ذا لبنحح لئاس
 لدم طماع مدعصت (ةطتتعو ]1ئ268) 15 6269660 ص 325161 50 للطتخ 522 7ةطنق 0

 ةمم62060 10 1210. 71

 آب117. [1.80.]

 دلل 0071131 907110 | 07“ "هز 67“ ]راو زهق م“ 21011501

 011 ةيمأ نب نآوقص مأ جوز لبنح ناك

197-01. 81-[ 

 7 410011151 * 17661 ز/- 7 7. 72710147“ وك لدا ه]ار 180/0 601116 10: 176 27هص]وأ همنأ]

06 101/211 20116 05/1: 10761761“ 11 01/101 56 1*621260[ 01 1/76 10:1 ©“ 

10111111610 | 866 00. <55718 77٠ 

 11 ةلنسع : ملا مظعب معلص 5 ىبللا ىل ءاجو ّىحامجلا فلخ نب 2 لاقو

 هَكَّنو اذه ىبعحت نمف ىت وفل سبط كك اًدبا نأ معزت لاقف

 ا 4 انين قا

353 .1] .15:71 
 4100611184 م1107. 7. 071-95.

 5 دِرْعُي ب 1.02 2281832 : لمنح ىرمنلا رمع سال بناغيشسالا ف

 ليلم نبأ

 1.4. ريفصلا ىلع نوولي ال مهف اوّرف مهبرفَص اذا أنبج مهنا ديري
 00 77101817 ريغص ].

 46 طم هد0 [1. 121]: ةفاذخ نب بهو نب فلخ ىب هيما ناك لاق لص آلا

 رظن ذإ نابرشي امه امنيبف ةفاذح ىنب ا نب بيبح نب ورمعل اًميدن

 ىتنبا لاق 4 مدح نأ 5-5 ةفيصولا هذه ْنَم لاقف ٍةّييه ٍيهان ةفيصو ىلا ع

 ناونص تداو ابلذ تدك ور دق لاق اهاّيإ ىو لاقف ةيفص اهل لاقي ىاكو

 رمعم اهجوزو اهقلطف يما بينغف ىل لمَ ىه املا لاقورَّمْعَم اهافن هيما بأ

 لئابق ضعب ىلا نوعّدي مهو ىشبعلا ثكيلملا نب لبككلا هل لاقي هل ىَنّوَم
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 قود لاكن ليف هيأ لك نمح 1 دبع هل تدفلوق نيسأ ل ١ ناو ميلا

 لاقف مح [ومم نمط. 845) ةيملا دعي نال نها نر لطب لبملا

 ىَنّبَري نأ نم نم ىلا ثححأ شيرت نم لبي يتلا نأ تا اذ 52

 نب ثرغلا نب نايقسوبا لافف عب مَلْسَأ ناوفص نكي كزاوه نم لج

 اناوفص ماوق الا ىف ةّيما ازخا امك ةايعلا 0 ىف هللا انزهيا
 اناوخا دعب اوداع نيح لبنح نم مهنتأب اًراعٌَرَّمْعكَم ءممداا

 ٠ اهنع هتبغرو اهايا هقالطو ثكلذ ركذي فلخ ىب هسا ل

 ٌلعفي ىذلا هبذكا لوقا هبات هليش دعا ىسير
 ديجرسولا رد امك كرا اهراس ةيشخ نجلا لال

 1 ةرصالا دبع ةدعب نم تج زو ميدألا ةيئان نضام |

 1ةووةص'و 217 566 آو.

[.1-91:.5298] .1111.2 

71-1 011151 

 1ولنسع: ردب لها 8 نيح ى ةرعكلا نبأ بيج ناشح لاقو

 1.1. 31. ٌلَعُت هسه ماك :
 . الاكل [!1 0 007
 410011514 0/0 .١ لط1 7709وةجر مآبم ةا”نعأت 10101711100 هضم: 81 ]6 طهنغ16 1
 ا ْ ف 90
 0 ماكو يأ نب ةبنع ةيتع وج© لاقو 1

 . فويسلاب ىا [قراوبلاب]

 ' 1, هدد قمت : وهو لبنا نسب ةدلك ةديبع ىدسبال ناسرفلا لقلقم ف

 لاقف رعسلا لطبالا ةكم لها ىراحم نم» ىشبح وهو هنا ةئما نب ناوفص وبخ

 دقو اداوص تيار كلذ ىف ناشح لاقو لا هللا ضف تكسا ةيسأ نب ن
 بويا وبا هتينكو يومالا قيبحب هلاق (20. 21:) ناتيبلا لع
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 '00 0 لعبأ اذا ضرالا نم قفص قفص نيا ىردا ال بهاذملا قئافشا
 0001 هشلا نم ةقلع ام [قئاوعلا]

50 

 4001151 هه" 7. ل57 507.

 1 2 26ةلتسق : فَِرُع ليقو ماسلا ص يع مسأ حرس نبأ نب دعسل لاذو

 ُُق عا 1. دعس ما ةناهم - 1. هد سصمتنعتس : 5 أودارا نيذلا نيقفانملا ءامسأ

 ' ىبأ نب دعس ىبا نب هللا دبع 0 ةوزغ نم ةّينثلا نم معنا قبلا اوقلي

 8 . 1 "يلا ركذو [ 00 0 فراعملا ىف ُةبيتق ا 2100 امهريغ

 00 هذا ديع دعس و نيرعشألا نم هممأو | دعس 0 وبأ دلوو شيرد بسن

 03 نيرعشألا
 ل ]:62--1[ 

 أ 0011131 1/76 .7٠

 7 1.1. ميترهاوظلا شيرقو رهاوظلا شيرق نم» مهو ىو نب رماع نب صيعم
 - ةالوه صيعم ونبو اهنم نّيتطبالا رهف ونيو بلاغ نسب مردألا - ير. هد مدموتل :

 و ص . امأو 140 نولزنيف لسح اشاف اصيعمسو السح دلوذ ىو ل رماع امها

 , 00000 135 ثكيباو هذ قبسات نب ناشح لاق ةكم نم اجراخ نولزنيف
 1 0 : ا ناظقيلا نبأ هلاق تيبلا

 1 38 018:7 ةلفسلا [ عاعرلا]

 5 4-1 لاكي [ عاصملا]

1:51. 1.102. 

 1/01 11126110 7. مل آ7] 55 ا 1100 181111160 1716 2110810118 1511/ 06

1710 01 07601 00 

 [طتما. 618 ةفوتطوو 15 50 اك“ 5. 1[ةاثلك.]

 00 4. 01. ع؟, 14, هنمل ظتفط. 458
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1:11: + 1. 81:[ 

0011156 176 77602716 97 71077 

 ١ هل الجر ىتأف اقّدصُمم هلسرأ معلص ىدنلا علاصا ناك دبع لاق ل .1.1
 ذخاي نأ لاغر وبا داراف ههأ تمتام هل نبال رمظ تنناك نوبل امهدحأ ناتاش ١"

 هذه ذخغف العاف دبال تنك نإف نيتاش ىف ةقدص ال هنا لجرلا هل لاقف نوبللا >
 هدشنف هلتقف هيلا ماقف نوبللا ّدَحلا الا ىباو ىنبال رثِظ هذه نإف اهل نيلال ىتلا |
 لجرلا ماقف انربخيلف لاغر ىبا نم مْلِع هدنع ناك ْنَم لاقو مسؤمملا ىف 0

 مَجْرُي لاغر ىبا ٌربقف هللا ٌهَعَل هونعلا مالسلاو ةالصلا هيلع ملا لاقف هربخاف
 0 82] هدلو نم افيقث نا لاقيو فئاطلاو ةكم نيب ام وهو ةعاسلا 2

 1. 4. لاتقلا نع نوغوري مهنا دارا سريه اهدحاو بلاعفلا نه سراج |
 نوتبثي الو بلاعفثلا غورت أمك ٠ 1. هد ممقتنعتتت : درقلا اذه ريغ 2 سرد

 تلا لاقيو
 ١ هبا ادكسم ناك اغيقث نأ اوهعز ميمت نب ةانم ديز نسب دعمررتلا 16

 ةراجحأساف يدوس ندرتماع ىقلف ن أودع ضرأ نلف قبأف ةانم دي دو نب دعس

 هيتنبأ هجوُزو هراجأف - ]1.. هد 218عذ2 : نآليع سيق نم ٍ ١

 1 3 ع أومسح

[.50 .1 .1,111 

 410011181 ؟ 10/عارا4 .١ طلاق |1070 111006 0 1010 0011151 08 كلا

.[ 719 .115/7 566 

 16ةهةنسوع : راغأ نوح ردب نب ةفيذ> نسب نصح نب َهدْيَيْعل ناسح لاقو

 1 ةنيدملا هس و ىلع ١

 هترتس ىشلا تططل رتشملا طلملا 0

1:17. 1. 56:7 

1900131 176 3. 100104 0“ © 7:47“ | 0“ 75176110 [ 

 11ءمقنسع : ةنانك نم رافع ىنب نم» ةضحر ىنب رج لاقو

 1.1.1. ثكنع

 1. 2. سْندُي بشقي
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 ط7. [1. 50.]

01-7 .8 11:6 07 100108 .2 176 4907187 

 و لبولا ىنب نم ةضحر ىنبل لاقو

15171. ]1. 101.[ 

40151 

 11ههةنسو : ليذه وه« لاقو

[.1.103] .121711 

176 0011151 . 

 0 1.8. ةمايقلا مول ديري

 اة 15597111. [1.17:]
 لأ 0071151 176 6٠

 أ 2 1.8. 866 1388. 8 50

 001١| يل اوبيلت ةنانك نب ةانس دبع ىتب صحو قتانثغلا دوعسم نب نلع
1 1-81 
7/0777 1 

 11هوةنسع : رجلا عم راصنالا برح ف تناكو ةنيزم وج# لاقو ظ

 1.1. انحرقك قمع ندم ةنيزم تاج ناشد دلاو ثباثل ىركبلا دشنأ
 0 لُكْفلا ثكهاتسا ىفو نيزم ىّرْف

 1. 2. َدِض اذهو ميظعلاو نّتهلا للكل

 8 ءارجش ىا لطب

[.1.81]. .155 

 1 ش 4100111817 176

 71.1. نخل لصا عفرلاو اهب نالبج امهو ةنيز هزم دالب نم ةرآو سد
 044 ىدنع اذ_هو 6 لبقتسملا يلا نكللا مل ٍضام لعف داك نيتجما دار أ

 8 كلاب كاب ىتح ةياورلاو طخ



06 85010114 41712 4113538 

153.-:1..17:[ 
 لأ 0071151 176 6.

 1. 1. حدقلارئافلا ملفلا ىهسلا
 1. 2. ديلجلا تيرشلا

 1. 3 285 هد17 4126 00250123111 6.

 1ةتكلا. 62

 4907181 176 28. هلق101: |[ 97 لكل2“1186] 0

 1[هةنسو: هتج#ف ملسأ نم تناك هتارما نأ ثكلذو مسارجع ناّسح لاقو-
 1.1. اع. 4 00[:

 1. 5. اًوض هل ِعَمْسَت عقفتي ىذلا

 1آ,53111. 01. 55:]
 لأ 017151 176

 1. 1. ةعازخ نم [رميوع] - سيلا ودر قرش ان نآذ

[.94 .1] .122217 

 011176 501: 11١*701 10 176 رجمعأ آر 7115 510111116 ٠

 1همةنمو : لاقف امالغ هل تدلوف ملسا نم ةارما يوزتو ناشح لاقو
 1. 1. عدخأ ىا مشكأ 560 54. >5, 428. 1. مثكا

 م4٠ عاق 02
 101106 011 1/6 1108/1:5 م[: زكغأآ ه1 116 همءل] هز“ دأ-1 6.

 1[هدقنسو : نم نانثأ رفن تس مهو هللا همحر عيجرلا باحسا ىثري لاقو

 راصنالا نم ةعبراو نيرجاهملا 399. 1, 756: 28. 688 1

 12, باطملاا دبع نب ةزرمح فتيلح ىونغلا كثر كلم ىبأ نب دْنرُم اذه اذه 1

 نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب دعس ىنب يملا ب هللا همحر 5

 0 تقلا ىراصنالا ندع 7 بييخو كدع ىزذبب فتيلح هناك |



 80201:آ14خ 4712 ,.م-م>3 3 67

 همعل ترمح ىذلا ىراصنالا ملفألا ئبا نب هبات نب مصاع اذه

 هثيدح رم دقو ٌرْثَّدلا

 118 رسول نأ دسم ىا [ذمط] ةداقملا عنمس ىوريو ىمارملا فراقفلا

 دوج 3 لت ىتح

12271. ]1.28: 15. 525.[ 

.“2007 01 0761071 876 011 

 1 آر. رمالا ةادغ

 10 سمش دبع ىنب ةعيبر نب ةبتع ةبتعو بيش

 068 ل

  نايفسوباو وه ةليلب مثقلا م اع 00 "بنأا لوخد لبق مالسالا هللا هق

 ض . برح 0

352 

 1.6 ثكلوذ يصف لتاقلا 1 مهتانعا ىف ىزغلاو دلقت مهنا دارا

 هيلع تزهجا

0 ]1': 69:[ 

200100 

 ٠ 1 ناكف فورعملا ريثك ناكو ارد (1:. هرج حقت: عتتت ل درالا) قيال مسأ ن

 |ادعسب ادساو ادزا لادقف اذك نالف ىنب ىلا دزا او اذك نالف ين ىلا 000 7
 ؛ يح أو ىنعمب ا مالا لاقيو دسالا ى

[.1.99] .1217111 

 3 اب ش ّْ 0011 176 501116

 0 5 1. لاق ناشغ اومسف هنم اوبرش عيبرو ديبزب ٌتكع دالبب تام ناسغ

 نييناغب اوبرشي مل نيذلاو ناشغ ىّكس هنم برش نم

 00 0 دنت, 802, 1766م 1, ه1 آخ. 7م 04
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153513. 1. 677[ 

011 176 301116 7 

 1. 1. هامسلا هام رماع ىبا ءايقيزم ورمع

 1. 58. ثكلذك ناك اذا ىتهر هب لجر لاقي قسفلاو سندلا ا 1

 1.8. واشلاو هقيري ديدعلا قلأتو برعلا ةكرعم طقاملاو لاذنالا كاغوالا ٠١"

 قبسلا
 .9. هب تمفذق أذا هب تعزوأو اهلوبب تَلَغَز ا عزا لاقي اهلوب اهعفد ةقانلا غازيا 3 ٠

 . 10 ىكرلل ءام» همهس قفوأ دق ىذلا 3-1 هل اهركشت .ضرالا مهجن - 2 5 ِ

 .183. هاذ نانسا 1

 .14. ىناعضوم قشمنو قشمنو أرك 0 1 ٍ

 .15. قولذلاو ىضاملا ديدعلا قيلذلا فيسلاو هقيرب قربلا ةقيقع'
 ةلشلاعيرسلا 0351-0

 حسفا خسف خسف مسسفل 0 عسسل

 1.17”. دمعلا إلا

 1,33. 1.21: 35.526 (6 انسمو)]

 0 17 01:317: 8. 1112671, 07 176 22. 0007 ءاع]ر ؛0]رم 001: 1110111 هأ 1/6 6411/6 07

  001161* 10 10 4٠امااأ 1005 1111111016 ]إ/ ,71872001

 11همقتسع : هللا همحر (]. مارح) مازح نب ميكحأ ناسح لاقو

  202.8هلجر ىلع ىدع هنا لاقيز .1.1

 1. 2. 2هغذص 7. ل>رلا َحِدُم اذا مزاجلا ىزربهلاو ردب نع دارأ اهنع

 عرسي لزيو ىزربه ليق دلجوا لقع وأ مزمك
 1. 3: هاتوذّعو هاتْفَض امهو هابناج ىداولا اتهلجز 20.58, 188. 04.11. 4

 14 ع0 1 ديري مصخاولا قيرطلا وهو دحأو يهنملاو عيهملا

 مهنوفشاكي نكلو مهادعا نولتفك)
 اهفراخزو ايندلا جراسبز ليق ثكلد نمو باذملا بهذلا جربرلا ||

 اهتنيزو - 1. هد دهدعنص : فلالا مسحاقاو واولا دارا ب '8طخو انصم 15 01060, 12
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 ١ 0017 721212610مقر طاق 51غ ط مان طع م0665 طهطصع, طل. تت, 109, 128غ اتصور 4

 - ةطف ةعومرر0 طغعيستمأتءاط 15, 1116156 ةحمطوت 0517, 0110560 276 ]ن6 632:11.

[1.70] .1:51 

 41907151 م51 و7/1: 5. 01-7

  ههقنسع : هلوق ف ثراعلا نب نايفس ىبا ىلع تري ناشح لاقو
 ا للا نأ يلح نأ ناسخ لكس نامالا

1:55311. 1. 94[ 
 10 7118 5019 10111 176 510111116 760111012 [566 لأ 0. 1.557 .

1533111. 151. 757[ 

 ل وهنك1 1137117-01: 0. 810610 ا. ه1-فةددنأ |[ ه 20771401: 21051111, 1
 0105360 0711:0110 [آ]6 ' 17/زج68/["00 * ]|

 2 5ههقتس#: ىناكو ةراسصنالا تساصلا ىب ديوس نب ثراحلل 0 لاقو

 ثاسعب برح ىف اديوس لتق راصنالا ىف هدادعو ىولبلا رايز نب رّذَجُملا
 هيبأب هلثق نوملسملا مزهنأ نيح هاتقف دحا موي ديوس نب كثراعلا هلاتغاف

 هللا لزرشأف سلم نيدلا 4 ماتسي هيخأ ىلا بدكو همي عل مل مل ملسم وهو

 37 معلص هقنع برضف هلتقب ةرسأب ليربج ز 566 8185. د:

[ 34 1 ْ 

 4981151 41)1-01:/آ:81: .١ طك هات 0/- كفانا ْ

 . 81 هقتسق : 55 ع ىلاهشألا ةفيلخ نب كئادضلا وج( ناشح لاقو

 ةريمج ىبا نب ديمعلا دبع ثجوهو اقفانم هاهو نا ةظيرق ىنب
 /1 آن. ه2 281عاال : راصنالا نم لهشا

 1 1. 1. ل. هد 2231 عات : علب

 |0011 زهعلاو ملا ههتلأ
 0000010. ةعصعص نب رماع ىنبل ناو ىذبلاب بارشلا ىرج اه ىا



 آظآ5

00 50110114 4712 4777411153 

 اك 7. [1. 50.]

 10 اق 01 8 17611:/100-01 (؛م]0 700 601120860 0 301116 00011151 ©

0" 

 11 ىشاجكالا اجاه نيح هنبال ناسح لاقو

 1 ىزنع 7. ىتح :ح -ئدربلاك اهل تابيثال ةفيعض مهلوصأ نأ دارأ ا رقكملا

 هوف بصيو هتاثل ٌبضت نالف ءاج لاقي ىتبلغ ىف اعمط ليست مهتاثل بضتو ١١
 ةبوذ وبا دشناو ةوهشلا دنع ةيلحا وهو 2

 يزب تكهُذ مههوجو نأك اهوكلهو نوكح## ىنوستا 0
 ىداغو تارك هللا ٌقزرو اسمو هللا اسف ىكت 5 1 نمو دشنأو 3

 بوُوي بايثالا نم لعتفمم تاتؤم 0

 1. 4. لجرلا مكهتو تتح اذا ةقانلا هكمكهتو اتغت اذا نجلا مكهت لاعي
 هل 0 7-1 00-5 مهترزجأ ةركياسم هيحاص مهَمَأ كل

1,5353571. 10. 50.[ 

 و07" ءأ 1 غ/نء !رعهل1او 10 هآ-ذكمكلأ ا. هأ- 179617. 476 1151 1000 11168 6*0

 010160 2300. 13, 934, 01 261417 9“ 215/7“ لان ه7-1هك4:ةله :“281577 .١

0 ,428 ,1 .701 ,011701 501716 1/6 1 :01061 "01 8 0110 6 7765 06/1/81 

 176 1101176 07“ 7121151/617* م 61:* /- 770“ د21: 8. 617//218*

 را
 1. رويخ رجتوس نك ةاطن

 1.3 > رفاوزللا) ةدرطك اهيلعراغيال ديري يالا مهبرصو نوميقملا لالعأ
 ةرفاز اهتدحاو تاعمجلا ١
 1. 4. توي ملو مهّرعو مهسفناب ةقث اوحربي ملف اوماقا مهيلعريغأ اذا لوقي ٠
 نيبراه اهيلع اولمتدكيل مهرعابأب ٠

 1. 5. رئامض هد سمتعذس. رماوض ص



 8025:01:14 4717>» 3 ش 0

 1. 7. 866 31[2ةماعو, هطوتت, 0.

 1.11. جوع ٌرطااو هلبنو هسوق هز

 1. 19. ىّيملا رثألا رذاعلاو تبرش اهنأ دارا اهقنع نطاب اهنارج

[.122 .1] .1:711 
010000 . 

 1. 1. ٌمضوم لمالسلا تاد

 1. 2. . ُتَرَبلا َرجشلا ردتكي لوقي ايرثلا *ونب طقت دارأ
 1. 3. ةَرْذَع اهدحاو اهتا>اسو اهئيتقا ّىعلا تارذع

 1. 4. بارعا مايخ تسيل ِتولم رايد اهنا ديري اهنييزو اهعفر هللا اهاهز
 ءاشلا اهب در

 ل 5539131. [1. 124: 15.961] 3
 دن ه1: 176 1عمأ]ب هر“ ه]- ل4“ 11: /. م0 زر, هم70 700 0101160 116|2 1

20 11 7221:016611011 

 3. 1هدقنسع : ةوذاو معلص تلا ىلع شيرق تذتشا بلاطوبا قىفوَت مث الف لاق

 752 ركب نسب ثكيدلا نسب ىدع ىنب انخأ اقرأ نبأ معلم ثعبف مهنم رغب ناكف

 ١ .نديح هلوسرل لاققف شيرق نم ةهريجيل ىفقكلا قيرش نب سنخالا ىلا

 - ىنب دحا ورمع نب ليهم ىلا قلطناف لاق هرب معلص هللا لوسر ىلا عجرف
 " رماع ئنب نإ ليهم لاقف هل ثكلذ ركذف ليهس ىلا قلطناو ٌىْول نب رماع

 ١ قلطنا لاقف هربتخف معلم هللا لوسر ىلا عجرف تول نب بعك ىنب ىلع رجل
 2” ئيلا ىنلسرا ادّمع» نأ لاقف فانم دبع نب لقون نب ىدع 0 مطعملا يلا

 '” 0 تايلف هل لقف هترجا دق لعقأ لاقف ةبعكلاب فولي ىتح شيرق نم 1

 ؟ىتح هموق نسم ةعاطأ نمو هينب ىف ميدل رع معاق ءاجف هيلع س

 1 / نام ماٌريجسا لاقف ب >< نب نايفس وبا هاتأف 00 ملص هللا 0 00

 - لوسر غرف ىتح نال با هعم دعقف كراّوج رف ال ذاف لاق ريج» لب ال لاق

 0 فو ركذيو هيثري تباث نب ناشح 1 بله معطملا نأ مث معلق هللا

 ةا لح ةللا لودر



 1, 4.  ىذوملا دربلا فيتفشلا
 1.6. 270..04. ب 1. 4

201. 1:1 

 ل50 41/67 7. 1001/10, 67/211"1* 110 |]م عزا غ0 116 1001 01-70

 1.1. 1. هللا ةدم(هه0 ه2 ىذلاز هه. ىلع هت ةكرإ نكس

 1.2. مدله.امهالك

8+ 41 85050114 22 

 1.2. 04.002. نب 04
 1. 3. ارفلاو ىقاسكلا هليعج متاح نب ئدع ىثع هير ازج هلوق لثم اذه

 1. 58. 8ءهم 7211210. 1, 9.

 1:6: هنيو ةواطعإ هجيذَت

[1.34] .1:555172 

1000 0000 

 1. 1. عضاوم اهلك هذه 02. 39و. ذ5,
 1. 2. ثكوروملا ميغا دلتلا 2

 1. 3. هةصسوق مهو دزالا نم [ءاقنعلا]

 1. 4. راضنالا نم رز نبأ ا. هد سوتنوتس : بحعشلا يل اذه

[.65 .1 .20 

 01176 516906 ]“ 0-01 2 2011/6 و 110 1 3

 16و0نسع : قدنختلا موي ف لاقو

 0 د ئبنلا بانعصا نم قدنخلا موي لثق لجر [بعك نبا]

 7 . يال اهدحاو تاعامجلا تابثلاو ةزمهلا ثرتف اهفوفص م ا دارا

 ةَرِع اهدحاو 5 ثكلذكو

 1 "ا نحب رماع ىنب دسحا كو دبع نب ورمع دارأ

.8181 .01 

 2/6 20615 همدور/موقغ0 ]ل مقا].١ ردم. دعتكر 47, هدد" ف05 ]0 زأ"قأ اان 163|1 00



50250114 4172 014118 0 

 3 'ه لقر بند تاذ لك نم ل-َسدب اصّوخ اهيدب اذ أ

 " لقعسمريغ مجن ميغ لف دلب صئحاهتّرع

 110600 مثغلا ْش

 2 هه. لزعم ريخلا نع لق اهتاذ نمو 2 ةلعح نطب نم عزجلاب ىذلا نأو
 1 1.5. نب صو نب داع نب دولحملا نب د دولختلا ن د هللا دبع نإ دوه اذه

 2 ٍ, نب ماس نب م نإ 01. 001. عا, 0

 7 ق6. لدعيو مهيف هللا تاذب لوقي

 3 ف 3 2011. 31. 18.]

 12 00 ا لإ ور لاوس هك 3406.7 356 عمم هاهم امو 4
 0110 6, 060118 4: 1/6 101:ةقنا | الاو. 0هعتتتت |.

 3 ىبللا نوبرشيال ىا ىزعملا ىنبل نوقبيال ىأ [نوقبغي ال]
 0128.٠ اَهبِضَع اذا

 0 1.6. 1. هد ص7 عتش : مهل امف هلعل

 001 سانلا نم طالخالا ةياش لاو ةسيئمب اقال امثا ىوزيو

[.82 .1 .20111 

 410011151 176 د ناد11 175610 7 .١

 ١ كم سوالا نم ابجع عج ىب .ةرصألا نب ةفان نب ديبعل ناّشسح لاقو

 | عسا نسب هلاضف ديبع دلو نمو ب نب ب”ؤوهص ٍمَهص نب ذفان مه

 ا ديال ماغلا دنان نبا ديبع ء دفان دلوف ذفان سيق ,ق دوف 35 اد ف
: 4 5 
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 هني ب وتس وب ةيم لم فان نب نجا هيبلاكلا نا لاقو ديبع

 انك طقساف

 1 1 لذجم لذج جرغلا لذحلا ' 0ك

 1. 4.0, نيح كبعاوو ثيغنسملا فاضملاو ددحاو بوث ف ىذلا ا
 اهردص 5 اهون ته

١ 7 

5017. ]1. 44: 8. 651.[ 

 دك 0: غم 0617: هر“ ه]- لع“ ا. كدت“ هنأ 1:2 هآآرعر» 7 ا 8 :

 . رلماا هأ 777 21م 21100 1
 ة[مهقنسم : ةنوعم رثب باعصاو ورمع نب رذنملا ىثري لاقو 3 2-5 -و
 1آ.. هد مدمونس : ثجوه نأذول نب سيئنخو نادوَل و نعل نب ورمع

 لاخ نبأ وه رذنملاو سينخ كي ةعيرفلا هسماو هدمال تسباث نت اسس

 ا , 220797. 1[ 01

 011762 806 0 16 11041“, 7 هااورعاوتت 16 الرع 00م7 نزل أ 7721* : 4

 117700, 0 112م“ نك غر 001" عاخ) 101011111 10 11 171/611 7

 ١ ارانا هناا[ ع1 0101

 116هةلتسو : ىنب ددأ سيفقلا قئرمأ نب هو قمع إب د ورمعل ق :دنغلا موس لاق

 تول نب ريا
 1.4. 1. 25076 طع اتصف : رمال

[:712 .28 :45 .1 .2071 
 01 176 د1ه1]19:/ع“ نك ]م 23. 01

 11 هيلطسوو ةبلعت ىنب دحا ئبلعثلا لاؤج نب لبج بيج ن 5 لاو

 وق .ىلع عب ملا :وه ىو اهات

 ف هلاو ةظيرق كتسقال اهنا دادس نا لع

 انك ةيماح موسقلا ٌردِقو ل ا

 ' ناشح

:7 4 

 7 مموج

 رو
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 قع 50: طف عوصق] ه1 معو دج ' 18ةووخ ةاتت' 1:طخماأمتعو 06و ]هتك هذ 34 ةنصم”” :

1 5 9:0.1 ...26 :1 .11 

 1 1 7. دقافت 1. هد سمهتنعتم : دوجأ ذقافن

[.716 .8 :65 .'1] .201711 

 001: 176 1121/1021 ©“ لكش“ 6 .١ ه.آ- كق]1* هي هنث0 58011511: 0700 ١

 1260م8 : ىط نم وهو فرشالا نب بمعكو قيقعلا نو نبأ لي ركذب لاقو

 1 كنف ةمخأ ديري رَهتلا فيرغلا

 1.3. اهبراش ٌرمخلا حرصت امك مكتعزرصف مكايانم فويسلاب مكوقس لوقتي
 اهيراسو ب آن. 02 2231811 : َرْصَت امك مكوعرصف

[.(11.1-5) 644 .8 :68 .1]) .22017111 

 121706 01: 176 06417: 0“ لك 11515 .١ ك0

 14 2-- ةن لوف 5ع ع لشق

 01 3 قّفرلا

 1. 4. 809 ©هد:. ائنث, ؟. ةمايعلا موي ديري اهثاجرا ىلع ثكلملاو هللا لوق

 1 5 كدسف ثعوأ

 1. 6. 01. 210. ع1 320 طع 55017 ه5 طق عقجوا1 و

[82 .1 .220123 

 40071151 176 3. لعد ٠

 1.3. ةرشن نم اًيككسُي ال ىذلا ءاجا هللاو اذه لاق

[.55 .'1] .0 

 لأ 0011151 176 ل. .*1110119111 817١

 |[ 86و ظتمط. 833.]

 ٠٠ 1.2. آن. 012: 15031عا2 : اهتاداس أهروقص ىعتيإ

 1 8 اهداوجا :

 و

 رب مس رورو بر م هيسسباس يس ب

ْ 
ْ 
1 
 ا
 ا
 ٠
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 406:51 176 8. 11 0«:مةع1: ا. 110م1“. 31:6 رجمعتت» ث5 02و06 085 8|! 3-3
 6631 010 1112051 17" عروع]رملاأ 501076, '

 [8مم 13و. 876.]

 1.5. هجسو هنأ ديري

 011. ع1. 124-]

 2061 760168160 10 001112056 0 801116 00011151 1/6 775/٠ - 00ريمدم 3 3

 1 ل 0

 مهايِإ ىشاجعالا ءاجض اوركاذتف سلجم ف اوعمتجا ر 2 نأ اوركذ لاق

 موقلا ثكلذ م اظءافافل ناش اشكل ا نال ثرعلا لاقف هل نم اولاقف
 نعلن 07 ةضرعن هةكنح فعض ىم هبلغيل ةماعط ّنأو ناشح ىتأن ا

 هّيتا ىتح ىصيمت ىنع عزنا ال هللاو لاق لعفنال طق ةحأ هبلغي ملو هب

 لاقف بابلا هيلع قد ىتح ثكلذل مطغم مهلك موقلاو دوت هجوتف هل ركذاف

 بابش دّيسا هتنبأ ىهو ةعيرف اي ىلتتنا لاقف ثاعم 5 ثرعلا لاق اذه 5

 ثكاا لاق نمحرلا دبع 3 متنأ نبأ لاقف هملك ةيلع لخد املف راصنالا

 باسبسلا ةآرو نك لاسقو بئوف ًءامش عصي ملف نمحرلا دبع هلواق دق انَدَرَأ '
 مل د هللا مسب لاقف هيحاح ىلع منيف ”يماسلا 5 ةرفأز هكيرضذ يفلا ام ظفحأو : ٠

 هلاق 38 تفرعف ثرعلا لاقف مويلا معلص ثكلوسر 6 كك فلخا 0 3 1

 لوقي وهو لخدن هبلْعيَل ١
 1.4. ثكلذل اوبّيهت اوشاوشصعا 041

 1 بك نب ثراعلا ىنب نم 7 نو كادملا دبع نب

 1,8 كيصق دج

 446 (طو هن0: ٌىلع ىقلا مث ترمحرا ام هللاو لون لوقي بابلا ف اليوط ثكم مث. '
 1. هد سمتهتس ؛ ديرأ ام غلبا مل ىا ترص ام ا 1

0 
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001111111101101: 07 7 

 1هدةنسو : لوقي

 1.1. روهج مهدحاو نوحعرتسملا افعصلا ريخامجلا
  810. 1هه86  .11.1-2

 1. 4. رتخبتلا وهو ٌةحاختلا لاق زمه نمو ىجاختلا لاق ةزمهلا ثكن
 ةميقتسملا مييسلا بديلا ثكي رطكاو 0 رف 7

 6-2 بمعك نب ثراحلا ىنثب نم سائمحلا

 44 طع هم4: لاق باتكلا ناملغ ىلا اهقلأف اكوكص اهبتكا ثراعلل لاق مث
 نادملا دبع ونب -0- هليل نوسمخاو 3 انب ثم امف تلعفف ثراعلا

 ىرظناف هناسلب برعلا 9 ا أن ناك كابل ثأ لاق ىردأ د هلا 0 0

 اهناك اهيان نا ىلع ءاّطوت بمذكلا ؛اودغ ىوعت: قوغت لبأ تن“ ن ىنقرط, نم

 : ىكشت [يكهت تبيناك نأو ةيرضم لبا ىهين اهثار ارو ٠ ئلا 0 0 فحاأرت 0

 دبعلاب ثسيستا دقو * بعك نسب ثراحلا لبا ىهف اهعباصا ىِولت ىراذعلا
 ى 0 3 تنايب 4 داب ياك 6-2 0 م تثبأ اب تينلاق

 ةرضح٠ هذي 0 قم خيو رياك هيلا انملف السلا مهعم نا 1

 ةكيخأ نباب ثكانيج ةعيرفلا نبأ اي لاق 50 دبع نب هللا دبع ماقف

 كيع نيب تلخد ىا ديرب اًمعل تعا“ 5 تكل دأ امو ككيأرب ه4بف مكحاف

 اكانق موقلا ٌرذكعاو هيدي نسيسب س 557 ىشاجتلاي ّىتأن ىشاجلاو نمحرلا
 نيرانيد الأ رانيد ةنامب هكتأف ةيواعم هرداج نم تسيقبا ند لأ ةدقبلا 0 هتينأ

 نمحرلا دبعل ةلعب ىلع هامحو كلها اهضدعف ىحخأ 0 اب هذه ثكنود لاقنف

 لوطلاو 0 نستلاب اع رختفن اذك ةعيرفلا نبا اي نايدلا ىبا هل لاقف

 - هد؟) لوقا ىذلا انا سيلا 4 لاق انباع هتسفاف
 يوكل 2 كلل

 * 1. هد ت33 عذتت ةيرهم اهذا ديرب

 1 1131812 : نصح
 ا ب وما“ عل
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 07 6 عرف 5 126:]

1110000010 “[ ' 00111711611014 

 [8مم ة1كةسنلم 54.]

09 1 509:1 

 1 مرجأإ 10 176 1001118 0“ 0116 07 176 117*007 56 100 11-1 54

 6. 175604 01“ 7/15 601186181011 10 1316110. - الاازتز7 03601 10 76 46 “ا

 موتا 7001160 0 1511”... [ 86 17117001/6101:.]

 1ههةنمو : ةدابع نب دعس 5 ف شيرق نم الجر 5 لاقر ٠

 مهتلفأو اًدعس اوقعأف مهوبلطق اًييقن رشع ىنثال موي متل ىبنلا اوعياب نّيح
 ثراعلاو فلخ ىنب هيما هصلخعا ىتح ةويرضو ادعس اورسأف ورمع نب رذخلا

 ظ ظ ىشرفلا لاقف ماشه قال
 ازذنم تكرادت ول ًءافش ناآكو هتذخاف 5 ةونذع اًدعس تكرادت . 0

 ارجو تاه نااار ب هحارج + ثان تل لول 3

091. 1.56: 15. 644.[ 

1(1706 011 176 06017: 0 (٠. 

 1 ىنببسنأ نأكو بفاس لا لفوذ ىنب دحأ معطم نب قلع د 01

 ئدع 'دهشي مو اذه معطل هسا لاخ ميلس ىنب نم يسر هل

 (ةعو 2. 645) بيبخ ّرسمأ ذُخموي 3 ا

 1.2. ل ليكلا '

 1 8.2 تيس الا ١ م نم لايم را ىلع ةعئام دهم ميل

 9 ٌسبَدَع هتفن ىذلا اًنماو مهبف ريخألا نمو مهئكفس سانلا نم فئاعزلاو
 :رتشا ىذلا وهو شيرقل اًفيلح ناك مراد ىنب نم نيرعب نب باها 5

 نايبعأ ىتب نم ابي
 1, 4. 1. يتننأو 6 1 رج
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[.51 .1] .0911 
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 11ههقنسع : ماشلاب ناك. نوعانط ف ٍلاقو |

 1 رعش امك هنم ءاهالا 0 م ةرذا.عشو 50 ترعنو "تمياص

 قشمد لمع نم” جرو ىَرصُبو سلا

 1. 3. 866 طه. 711, 296,0 قا هطرسدم 011517

 3 انا 9
 2 ةدتقم 3 3 دع ىلع تيشح 0

 | راق فلم ساقم سيق ناو ىناشفلا ى صرف يل هع اذه

 هراتقف دَسَأ 0 فدع

 ادي 0 تع . 0 :

0 [51 .1] .0123 
 ل 001151 56161110: 7٠ 000 ما ع

 1دةنسع : عامنز ) نإ حور دج وهو ئماذجلا ع نب قر نإ: ةمالسل لاقو

 128. - رود د 00 1 ماشلاب مورلا رو روشع ملي ناذو
147 02 00 

 7/47 01]11ج1* 0

 00 ةنهع اًددم اهبطخ- ناكو ةرمع نيف موسي تا ةوسسنب رسمو لاقو

 | م هيلسف لجرلا اذه ثكب اذاح انا نوتم' ا تلاق 5 هنع ع تضر عاف

 ا : 1 هج مقتنعه : 10 لاوه يا 4 ا ف وم داهم 4+

 3 2 2 0“ 10371: عاتق : كثراح اي دارأ :
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 ىسع هنلاموم بسمنان وه لما لا اج انا انزذ كارشا هيبسناو 0 7
 رمق اهلعف نع بحجتو رظنلا ناّسح اهل دّدعن ةنع كتضرعاذ اهربخاف هلاوخا

 لاقف اهلبق نم رمالا نأ ملعو اهفرعف بكهتت ىهو هتارماب .
 . اهنيل نم اهتيشم ىف ىتثتت ىتلا ةداغلاو اهفدر اهتبيقح ْ

 م لصالا 2570 ةليمقلا تععشلا :

 1. 4. 1. رمهعتط 21 2016 : هأوق اكمتتم أ( 4) الصم 5 ه رار نب قاعسا لا 5

 بمعك ونيوه بعك ونب ىلاوخاو هلوقو هللا - همسأو راجتلاوه ىليل وبا ىدج
 ةديإسا ني جرزخملا نبأ 5 |

051. ]1. 28 50.[ 

 ش .1172 .١ “1111 .7 10910 70

 ا 0 2 نزور 5- ثكلام 0 نإ 9 لاقو 1 ظ

 ا نم 5 نم 55 مهيلا تلعبف نيدلا ف و هباهسأ نم ءاسوت |

 0 0 نر 0

 ف هنثح 0 3 ءامشسلا 1 4 جرغن 0 0 نب كل 0

 ءارسب ىبا مذ هرافخاب ليفطلا نب رماع ىلع ضر ناتح لاقف ىلتقلا ||
 ف تناكو ىنيقلا ورمع ىبا نب * ددعس ةئبا رماع نب ةعيبو ماو ةنسالا ببعالم

 نيقلا ىنب

 0 هده سقت ونس : ناظقيلا نبأ هلاق هل بقع الو ةعيبر رئماع دلو

 0 ا : نب يزغ نب ةقيذح نيرصم ني رمع ىب نسب دعسوفل ١

 ضي ايدل عسب م ال
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 1. 8. ىنب ثكلام ىنب ىمّلَسو ةعيبرو ةيواعمو رماعو ليفط ما * نينبلا ما
 قيصملا لان ىملسو ٍلْزْرُق ٌسراف ليفطو ةئسالا بعالم رماعف بالك نب رفعج
 1 * نيرتقملا عيبر ةعيبرو *امكعلا درعم ةيواعمو
 م4غ طع د4 : لوسر اب لاقف معلض ىبنلا ىتتارعشلا اذه ةعيبر علب املف

 لاقف ةنعط وا ليفطلا َنِب ّرماع اهبرضا ٌةبرض ةريدغلا ذه ىبا نع لسغت له هللا

  هموق هيلع بثوف هاوشاسف ةبرض ارماع برضف ةعيبر عنجرف ملعا هللاو معن

 اودهشا لاقف اًرُمِب رفح مث ىعأ نم هجرخاف ”لكتما رماعل اولاقو ةرذخاف

 :؛ هقلطأو اهبارت اهيف فر مث ركبلا هذه ىف هبنذ ثملعج ىّنا

[.50 75 .'1] .011 

*// 00 20615 176 0 57 0110# 

 2ههقنسو : هتنبا ىثري ناسح لاقو

 52010 ير اجلا هللاو ديرب

022111. ]1.106[ 

1054 601111170110 07 1720615 01160810“ 7. 

 01 كرما ةرصح نيح دارأ
 ١ 20 لاقف نا

 2“ لل. هده ةصه2ع124: نسب ةعيبر نب رماع نب ورمع نب ةعيبر تنب نيئَقلا مأ

 سراسف رسماع نا ورمع فب نينبلا مأ ةديبع وبا لاقو ةعدعص نب رماع

 ةينعو ىملسو ةديبعو ةعيبرو ةيواعمو رماعو ليفط ةسمخ اهونبو تلق ءايحصلا

 ةعافر سينع نب دبع نب ةيراج نب نائيس تنب ةدلاخ امها ثكيرش وبا وهو
 ١ ميلس ىذب نبأ

 5 11 01 231:عمتل ىررعملا هلاق ليفط ةنبالاب ىِهرُب ناك

 5 1. هدد مة ع : ضقأ ىلا لفغما
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 نا يل: راع

 خ20 ٠ ْ 112111100 ١*1

 8ءدقتسع : نب ةيوعم 5 هللا دبع نب 1 يه نب ثرا_ىلل 9 لاقي 8

 ٠ نيورضصا عوف 
 ١ ش ٠ هاوس ةعامجو ةعافر ميلس نب ةنهب نب ثراعلا َدََو 1:2

 اهنا ربخب دقت ىتح ثكرخرانلا هب ثيرخم ام ثارعملا راعسصملا ؛ 1.4
  0ظ رانلا تذقوا تبش زاصتنالا نم لج اينو لمغتو: مدخلا

 ميل ازعب "ماا اوني لا .1.6

017. 7“. 093 

20010101011868 

 1. 1.  هصعب مل ام هلإثأ بيبابشلا خرش : ط4. اثر 507 .ضاعيو لضراعلا

8 03247 .1.2 
 1. 4. ثكلذ لثمرخآلا لعفيو هبحاص ةيصانب لجر ّلك ّدَمَي نا ”اصتنالا ٠١

 1. 5. اذه ىلح دق لاقي لكوي ئش ل ىلح بش 55 لوقي 1

 ىبلقو ىنيعب
 1.7. هسفن تعلذو اًدحا هيلع رهظي ملف هافخا اذا هسفن ىف هرامرمخا

 تسدنأمطا

5007 ,14.1 :1.100 .02971 
 601 1*1“ ء]و 117 176 د. 01-5.

 1. 1. اهماوق انا دارا ا

 1. 2. اهناعون نزو ىلع ةريثك ناوثو ءاوناو ود لاقي ءون ةعامج كلا
 ناعونأو 866 14.1,500: 885. 5. ٌْ

 1 اهنم» مهانرجا تردغ اذا لوقي

 1.4 ءاآلذا 0 ل نب :تكلام لباورفع عدلا

 م ل ترن عاب ل تاكا ١



 80501:14 دلكط 1014110118 058

 0 059711.: [1'. 101: 14. 1, 508 (دتصو اتص69):]

١ 

 1 : 006 41 ع 6. 11-1. .

 : 1 ل ا

 5 1 2 90 ع ايأ.نأ ل !اقي موب ويلا علا ىف لق تلسألا ليقع وبأ

 1 0 اًمّناو هللا اديغربا هر ا اذكه 20 لذ لبق سيلا سيئر ليقع

 3. ايا َمَدْحْلا نيطقلاو هناطكو عسضوملا ناكس

 1.6. ٌرقتسملا ةروكسلاو ناسرفلا لاطبالا - 8. فئنيتعت

 100 مسجعسلاو مدقت نأ تكستفنب نيصتو ةسفنب دوجيإف كريغ 3 لوقي

 3 لهسلا دصقلا - 2. نينظلا ءابعلا

 0 ْ 55 اف ةراتساف متاموه تح أ جرف ىف املا مجم لك آم

 عاملا يملا لوح ىرت امك ءاَمّيُث هيدل ٌيدارت ىتح

 ! 0 1 ل 12 1 اندح أوو

 0 0001:1402 28. فيطت

 4 1.5. هرعلا ا مهسفنأ هكش كارلا ادع ةيلاغملا ةاماسملا

 نارظفلاب ؛ تيه دق ىلا لامجلاب
 000 1162 ه7

 5 ميه وكما يمل ض 0 1 موي اذه ثيدح 0 0 مد هدو

 0 5 رع نا تاع 000 0 ىلا برشلا ف ا 7
 0 اشكمف ثكلاده اوقتلاف والا ياعم يززفلاو يمل ىلي امم نوكت سوألا
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 اًرما ثكلذ ف اوغلبف اولتتقيف اوحبصي ىتح ىنئرادجلا ىلع ليللا نوتيبي اثاث ١>
 نتخ والا ىلع جوزك 0 هلكم مهتطاوم ىف نكي : اميظع ٠

 ع بل فيس ال عام هدا

 ضعبل مهضعب عمجو ككردلاب اوقتلاف افيرش ىاكو درولا نب ةورع هنأ لاقيو 5
 اهنيلح راجل ودب تمتتتو' قلق عي كب مو قر تا الل ل | 1

 ٠ ناشسح لاقت ]025111 .210 896[

0297111. 1. 207 0 

 0: غرو “< 1220و ورع 1207ه”, هت اننماللمتاا هذه الرع وفله" هأق اتعااممدنت لرد 17. هآ-ك ل5
 21017 010 17:6 220617: 05 05011960 10 17704 آن: 1170705-01 آب 300

 718 0117/01“ 5]: زج 0211160 111 1/76 0

 11ةلتسو : هل تسبيلو ةورعل فورثو ناشسح لاقف

 218. مطقت بوثلا ءاشفت عطقت اًسفت 000(
 44 طع م0: (8. ناسح لاقف) ىتمطغلا ةمعط نب ديزي ةباجتاف عدلا طخ 1

 :فنكدو توق نيكس سيل اوبكْرأ فوع لاي او داتن اذا ْ

 فكردلا موي ىفو ءادّيَعْصاب مهعمج انضففف انعمتجاف
 وقوع علا رطش ةلقّملا ثكفذق *ةطرو ىف مهدستس أوفذق

 ٌككبئشم حرفو ميضلا كمن ا انثأب انوع اغلبا .

 وو للا ملل

 معد م17 176 2 . 01- ك5

 1.3. رفاشملا تايخرتسملا لدُهلاو ةكئذملا ةسيتخملا
 1.6 ليضف عمج ةلضفألاو ريجألا فيسعلا

 ' 1, هج سة عا فيعضلا: ثكيكرلا : 6

 * 1. هد دهنونس: ككالهلا 5 21

 1 مكذملا 5 مسقلا ةاصح (اعمر) ةلعملاو دوجا وهو كرتعملا طسو ىوردو و ظ

 ” ءاملا هب نومستقي ىتلأ و
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 011. [1. 94: 8. 645 (ةمدحدتع 11263).]

 أ 0071151 17 1“

 0 ةكردم نب ليذه نم امهو عساجو مالا نب ربهزل نا ناشح لاقو

 داعابو ايقب ملو امهتمذ بيب آعج اناكو

 1. هد صفتنوتس : نبأ ىتف ٌرغالا نب ربهز دعب د ىعازغلا 0 نب ككلامل

 رام ئرهش ىف كازلا ثحو افوتشا ذارغالا

 1. هج سون عتس : ةبداع نب رماع نب 8 ديبع نإ ورهع نب بيبخ نب ريهز

 ةكردم نب ليذه نب نابعل نب ةعلط نبا بعك نب ةعصعص نب
 1.3. مذهل مهدحاو صوصللا ةمهعملا لادلاب مناهللا

 021. 230غ ذه 17

 ل 001:51 176 23. 1-01 0111117 ل01“ 0110181113 0116 07“ []رعلز“ 2086 ع111611 10 06

,5106 715 10 00111110 011/0111 11011 0 /1 601611 

 16هدةنسع : لاق مهتم "الجو نال برعك ع ثرعلب نحب حاقطلا ركذي 1

 بنود مدع اولاق نولدقتا دسألأ يَنذأ 5-5 ثدذخأ نأ مكيأرا هتوخ الو هدلوأ

 لاسقو كاف دسألا هيلع فطعف تلفأف هوئثيغي ملف مهب حاص هذخا اًقلف هيلا
 ةظيرق نم ةليبق حاقطلا نا لاقيو هموق هب رّتعي ناشح

 10 معيو اعدلاب صنع هنأ د

 1.4. ةيلع اعد

.10.45 .0211 

071-06 00011181 ,12206119 107:71 

 11 بمهارلا رماع وبأو كلاما نب حوحو

 | 0 اهقيرغا نهر نيدعاسلا رشاؤن دارا
 2 1187: عت : باذمملا دبع نب بهل ىىب دأ نسب ةبيتع وه لجرلا

 ناكو ثبالك نو ايلك هيلع طلس ةهللا لاقف معلص ىبنلا هيلع اعد ىذلا وهو

 عسأو ايا ودك ةبيتع



 دلفإ 50801:14 4111 4115

 ١ هم هذ ف الا ب لل دن 00

  0. 707ا

 12-057 ..58] دا لاا

 ١

 4 ناس نصح 500 ا علس

 1. 3. اهدالوأ اهعم للنالا ىلادملاو ةنيدملاو ل ني اد فارتعلا وا

 دوو 1

 7 0456*121 07“ 270 6. 01- 47017, 176 11517 806 0 2ص 110 07 7/76
 [ 8 11 ةاواعع, 216 © هموم فدعا مرت 1711 ءامار ءنع.ر ].45٠

 حدمي ناشح لاقو ١ ا ١ 2 :0 ١

 1 1. قشمد لمع نم عضاوم هذه

 ا اشنا يسم“ «ضاوم اهلك

 11ولتصسع : مهيأ نب لمح

 1.7. هتينتحا دق نهنأكو نارفعزلاب نملطي فا 3

 10 غمص نينتجك ال, نارفعزلا» نغبصنو ىلعلا نملظتي مهدت امنإ لوك |

 ةيف ام بجرشاسيف لات 8-2 مامثلا خمص وهوريقافم ل

 . اهلهاب 6 اهسقاعت ش 0

052752-11-94 

 40011151 116 77. كانا ا. ك0 41/67: 9 1181:1216.

 0م سدنعتس : لاو لاق ةقباس الو وج مهل .نكي مل هللا همحر ىرذالبلا نا

 دباع نب ىفيص َنَدبآَعِفَر فرعشلا اذسه ناّسح لاق.ةديبع ىسبا نع ميلا ٠

 اًرف ردي ' موي خيفز يو ةمجعم ريغ لاذ ْ ١
 1.6. 33. هد 237:عأتن : تانثاز 2 :



80110114 - 471737 73 8 
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 [قمو ةكتمط. 167.]

 لكوهتننأ كلان قو]ب1 |[ كطا-ا-171 هلم 1 0 17516711 .١

 1.4. ليلقلا املا لمصلاو ناويشلا سيرعلا وهو طفت ةماعلا دلحاو
 016 00 قرس راج لغغ 0 0 اًدعض 32 هك لوقي

 4 عدي مل هلصنو هق هقوف طقس اذا 0 ىذسم

 4و هنو 17-01 ه170 5. 01-177

 : 1. 1. ' ديدحلا اهب بلقي ىتلا هتبلكو ىنغتسا ىرثا
 7” 1. هد سمتنوتنس : هل لاقي ناك ةريغملا نب ديلولا نأ نومعزي ناظقيلا سا لاق

 .قتعلاو ةاعداف ةريغملا هيف بغرف اًيمور ادبع بععقص ناكو بعقص نب مسد

 | كماثا نب ناّسح هيف لاقو طئاعلا ىف هروصسف هنبا ايل قاتشاف ماشلاب ابعقص
 0  رمللاك ءامسالا ف مسْيَد ناك ذا ثكمساب تيمس 50 ديلولل لق

053711. 71.94[ 

027111. 1. 82. 

,0 07 1116/6 

 3 [ 5 ظتفط.1010.] .

 5 ٍ ٍِء 5

 001 041.101. 2 لصآلا

00 1. 

 1.8. رشا ليو دل مل ل

0 ]1. 94[ 

0552 0 
3058 17176 1 

 7 1.8 . اهنيل نم اهتيشم ىف ىنغت ىتلا عيرخلاو
 1 اا .عساولا ئأ



 58 50101:14 411 كلا +535

 1. 5. ىئانخ ثانخو ىثنحخ لاقي ىثنخ عمج ثانغلا

 1. 6. ةنانك نم عدس ظ
 1. 7. 8.02 2181812: ةهنع لزتعي نم وهو لزعم عمج ليزاعملا

[8847 .8 :46 .1 .02531 

 110/01111160715 76701607 701“ 0101140 6861118*121 10 176 3. كل 01 ا

."11501 1/6 “[ 64:261186 

 |[ ةمع ظتمط. 881 509. 1

 11همقنسع : مف 3 معلص هللا لوسر مهمّدت مول ميَلَس ىنبل نافتح لاقو 5

 : : . الا اونا ةكم إ

 انومج اوماخو اورّمَص اوفرتعا »
 ايم ل

 توا 1 ا د ةيحانلا بانجلاو هركي ال ٌرهيال

[.59 .1 .02311 

 01 116 طه وز“ 22001“,

 1. 2. اًعزج ىسفن تطقس لوقي هطوقس ىشلا تفاهت
 1.10. مهلسن مهفلخ

[1024 .28 :24 .1 .0253111 

1 07 :4/17 176 :01 121106 

 1.8. لصألا دنعملاو قئالغلاو عئابطلا بئارصلا

 19 معلَص ئبنلا م | ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ 7

 1.18.2 تكلا | تا عمسأ ال وللاو دارأ 11. طقق طفت# (ةص0 6 079١ ٠

 4 انسع طخعاط 15 206 11 116 "1

 1.15 ورمع ثنب ىمْلَس بلظملا دبع مأ باقملا دج لهي سول 3

 ياجعل ساد نب كيبل يب ةيززسإا



 5020114: 471737 م8 59

0223517. 1.24: 8.1026:[ 

 0 "ل 3 |

 721 1.0 بذكلا دانفإلاو بتعلا لخدلاو ةفلعلا ةيلالآ

 1 6. بااطلا [ىراجلل] | د

 1 .6.٠ ناشظعلا [ىداضلا]

 200106. ةفعتلا دعب نابلا شوبلاب نقي لوقي

-[:12:16]: :02225 

1 .00 [0 :06017 176 011 101706 

 101. هللا ةمدحر رمع لتاق ةبعش نك زو ةوقعلا مالت روزين

 1. هم طتقت:عذت : ربخ هل ناك ال ىأ ال ىل ةردردالا

 "11-22 ١ قفص ماقم ٌةفص ماقأف ىندالاب انور دارا

[.1'.:92]. .0571 

01 107:71 

 امو .داجأو لاقو

02211 3 2000-0 7 

 . 0000ا 10 11] ] 011 0110/6 ١

 8 6 ْ 18163012: : رسم ىلع راغاو رسل ند ةغيذح نب نصح ند 0 ءل لاق

 0 0 ا 000 ةدانق وبأ مد 2 نم ا هيلط 7-0 ند دملا

 ج قزق مَ نب مكحا هل لاقي ةرازف ى مب 6-0 9 0 طك ريش
 ةدعسم ىب هللا دبع

3 

 1. هن نة1عذت : هعفدف ردب ىشب نسم 00 هد عسمو معلق ى ىبنلا راس

 : 0 ةدعسم نسب هللا دبع وباوهو هتقتعاف :اهنغ هللا نئسضر ةمطاف نك

 1 - 2 ةشئاغ جسم لمعلا دهش دقو ماشلاب ا دذع ةمووث 8داس ىرد» هللا دبع

 ظ 0 8 هنفدف عابسلا ىداوب ضر ماعلا نب : بريل تم يذل اور
.(160 ,11 .14 :980. 0 1 

- 

3 
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 1. هلوق ف سيئرلا وسه ناكو ىزاصنالا ىلهشألا ديز نب دعس هبتاعف ٠ ظ

 تناك ةفيذح نب نصح ّمأ ةطيقللاو ةيفاقلاب هيلع لتعاف دادقملا سرا |

 0 ةريغص ىهو ةعجعأ ىف مهنم .رطق .َ

 1.2. نييرصم [دادب ] 0

 13. تس انليخ نأ الول لوقي ناو وهو ةسقسمو ةنيدملا نيب 0 0 7

 متؤج امل ةياس ل اهان دق اهُر

 1.4. ءادعالا 1 ىلإ داقت 0 6 لتاقن امّوي دار ا

 1.7 ثيملا 9 2

027111. ]1. 30.[ 

10 87021/18 ١. 0 0111/1719 ٠ 

 . 12.388يول تفانب ًاراهن رظنا 0 8مم 1:1

 9. ممغس لبجلا كنس دست. 0 1231: عأ1ت : سلجملا سبعملا

 4. ةّذق اهدحأو ضو عطقلا ددقلا .

 1. 5. ىوتسملا ددعلاوو عساولا , يرسلاو هل ةلّلذملا لبإا تاسّيغملا
 9. درغلاوهو رمل موسكو ةوهش اهشأ كثيهش

 . 10. ةيفتك ىلع ىتلا هتربز ةت دبل

 .19. سانلا باسُي ىذلا رجافلا ىا شحافلا وهو دحاو تيا شا
 هنع قيضاو ىئش ىنعَسَي الف ىراج ىساوأ لوقي رقفلا دبولاو

 11 11-8. 856ه 1. 8.

 .٠ مي

 رسل < وسن

1 

ْ 

3 
3 

 ظ ظ 1 ُ؛
38 : [.14 .1 .012 

 11167101168 0/ 46 001 4 ١5

 11 اه هلام لاقي اذه نم هيتاي هبلطي ”ملا برقي .ىذلا براقلا

 1 باق ا

 1:3 مثادلا 2(

 1. 5. ردقلا بااجلا
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 1, 7. ككانه فورعم ٌلْبَج براصلا . ظاع.رقن وذ

 1.14. اهييغ ف ىوريو -ةاطغم ةلدمزم

[5.738 :1.31 :0253 
 40011151 متنا 01-117 .١

 1[هوفنسو : هب كَيِوُر ىذلا وهو ٌيمّلسشلا لّطعملا نب ناوفص ناكو لاقو

0 

 | يراد لاقت معلص هللا فسر فلن ناتح ناكف ناشح نبا

 1/1. ةهجو لك نم اطالخألا سيبالغأا

 ا 1 ئسحخا

 1. ةعيدارملا [8. فعصلا أو ةعااصملا] ةنداهملا ةنداهملا 02. 1.

 1. 5. اًضعب هضعب بكري :قلقظعي

 16 ًامع لمح اذا كرغلا ىرغيل اًنالذ ع ا لاقب بمهعلاب ىح أ ىرسفإ

 هلمع ف شكناوا امك

[.56 .'1] .015:1 

 ل 0017181 آت ا١ 5876] .5 ' .١

 1.1. ليلاحالا ةقيصلا زوزعلا

021:11. ] 1204 1 1. 8. 826.[ 

4001151 151 01-0. 

 11هدةنسع : ةكم متل مود معلم ى ملا نسم بره نيح ىرعبزأا نبال لاقو

 نارجع' ىلا

 نيرصيل هللا هارب نذل رذنف طق هتارمأ نع فشكي مل ار -

 ناشسح ىلع ناوفص يلو ةشاغ ها 7 هللا لزنا اجلف ففيسلاب هب ف ناشح

 هريغوأ ةدابع نب دعس مهاتأف هوقثواف ناشح طهر هذخأن فيسب يرض هبرصف

 بوف هل هبهوف هحرج 0 بصهوتساف لع يما هب اوتاو هنع اوقلطا لاقف

 نمحرلا دبع ناسح اهدلواف ةيطبقلا ةيرام تمخا نيريس ناشخأ معلتص ىبنلا ٠



 92 :.5001:14خ 4171 1588

 1.1 3 هيما نليوسلا] ةلا ميل 4 ههه ةنسع 4م ه ةةطنلا 57

 مملتغمد عتكوم ذص 8. ةطنم انصم همدمأت 60 طف 1؟ط016 موطن.

 1 + تتويعلا موصولاو هثدرأأ| ةوخرلا ةنامخلا

011:111. 11. 52.[ 

401 100114 

 4. ممشلا رقولاو ىغصُت سيصت ظ
 1. 6. ريبكلا رعقلاو سائلا موحل لكأي ىذلا 2 بفيعصلا نيف

 1.9 ٌرهزلا تزربأو نأ ارا رهزلا | اهياولا نسح. ىباك نوللا نم تزرباو 0

0217 0 467 

 111 07 عزام 0“ 4ك ةرننهن# آل. 17 ءالأر 1مآرو 1005 0هطوعنا] زل" 01 4 مر اا 1
7 : 1 0611 

 11«م0نئ58: هنقأو ديبع نب [سنماعم 1601 00 5 2 را ا لاق

 1. 2.  ليغلا ةيرشت : هاملاب قيقدلا ةلدملا' آن. هدد 2231:عذتت : ةرهمجلا

 رعاشلا لاق ..ىنعمب سيرمو ديرم رمت سيرملا لثم ديرملا ديد نيالا
 مارا كا ف كيرلا نسبا اذلهركدد . ةيرفلا لَيَض ىقست تاقتشم ٠

 برشي مث ٌءام ف ديرمت رهو دحاو او ديرملاو سيرملا م. سر فركذو

00 [:45 530 07 

 111 7210186 07 176 (007عاو] . 27/6 زجمعز17 8 ه1 10 0 01-20," 0

 كا 01 1 0 1/16 5600110 6. 7

 موي ءاوللا 2 يبنلا 9 ئضق دلو نود ةقاعراقلا» اذنع 5 يضقراد |

: 5 

2 



 اس يكلاا :

58 18+ - 2117 805101:14 

 01535:11.: :[1'. 76: 11. 739: ةعطم ذك, 14-15.]
 11 600|0 0 00 21ك1ط11+1+ 0/6

 1 3 7 عاجلا .لحااملاو طولي طال ق ةزاللا طثاللا

 : 320 لا 0 ٍلاعتم 1 -

 22 هغ 0 همه: ناشح اي ثكفكل ةشث أ حا ةديصقلا هذه ناّسح دشنا الف
 ارئاهو ٌراه فوج اولاق ام لثم رئاغ نيب .دارأ راسغو نهموعل نم تاثرغ مهصت ام

[.79 .'1] .0235:7115 
 771:77“ ص067.

 ظ 8.رابدا ثكيراعم
 7071 4. 2. اهلوس ةريشعلا "لوس 'ئىلا ٍطاَعُم

 00 1 09333. ع1. 41 2.801
 1 500 0611 176 اعدأ]ب بز" لم“ .١ لطق 1011, 2ع 8. 0]/170711, 0110

 7 . 410 41137 .١ 1ممد]4ر 010 زلغأأ 1: ]10 6 4 1110, 4, 8 1

 0 01 2. اولاق اذا موقلا رّوغ ةلئاقلا ةعامرووغتلا 1

 0( ١ ل. هج 231عأال ةئرامح نب ةيزا ديري

 00 978)/' مهلين

5 5 ١ 011:12. ]1'. 15: 8. 808.[ 

 .0 212000, 860011506 176 007*571 6606و00:181 7010 10 110311115 010

 00 9 701119 2010160[ 0284 كر 0 1101010100 1 5101/1719 0116 07

20011070171005 

 0 )000011 ةماويشا ل بنك يني نم موق ف لافو

 ع 0 , شيرق مهب تردغف ةيبيدعلا 0 علا

 0 . ة.. هد سقتونس : دهشأ ملو ىنانع ىوربو .

 ا ذفانلا ”"ضحتلالاو كفي ال ىنعطلا زخولا
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 1.83. 1:. هد سمعتم : تبضغ أنا ةقانلاب برحتا هّيش
7 

 ناوفصو كول نب رماع ىنب دحا سيق ىبأ نب سمش دبع نب ورمغ نب 4
 ىأ هتسارقش نم ىوربو مّمُج نب ,ب هفاذخ نب بهو نب فالخ نب هيأ ى

 هترمح سس ]1ن. 01 187:81 00 نب دو دبع نب سمش دبع نبأ نار

 تكول نب رماع نب لسح ن ا

0 [:1:16] .0 

 مه106 001151 176 23. 10/:16011 0/7 0٠

 11 هع مع نب ركب نب ثيل ىنب نم عجش هتانك نسم ةتحاط ىنب دأ

 اك ست

 لا
 ا

 1 ل

 01:1. [1 36:35 ةقف 7

 كل 00/119 هأآ- ل7 717: .٠ 77181611210-01 160 رثث' 01: 1716 07641 زك 176 001 - 6

 01 28007“. |[ 2715 رجمول1» 108 1/76 301116 1116276 ه)10 71! /1716 03 ]آل[. ةتكتكتكر . !

. [.1207'8011 501116 176 00011131 010000 0 

 1 آر. هج 33ج ند لكن قكلو لبص نق 01 !. 2. رصاوغلا بارقالاو اهيرج ف طرمتت لوقي ىطرملا

 مة اذانع 20: ىنب ةيرعم» تسبب ةامضأ مشاه ّيَكبا لهج بما كراعلا أ . 3 ٠

 ىنبل ناك ةبع باقغو مراد نسب لهشت نسب رينا نب رداع تا جل لدنج 5
 نكف ىبلكلا صوخالا نسب ةصفارفلا دنع نهَضعب عقوف تانب ه4 تناك ب 31 ْ

 اهجوزمف ةنبا بلغت ىشب نم لجرل تدلو نهنس» ةدحأو تناكو هل ء[ ءامإ
  0١لذنج , نب بر 0

  01 5ظ 597 .31[ .01:11
 ف 7 011 “81:77 1

 ٠ قالخا 3 0 ةمرثو راشكأ و اذا امك 0 م الأ م 1

 : 07 بص4غلا *ارم

 1 عالتما 0
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 1. 4. ظفاعلا ىعاولا
 1. 7. عوفدملا ريصقلا عادمتدلاو لهسلا نّيللا وهسلا

 1.8: ثيبغلا ثدرلا مالكلا عذقلا 3

 1.14 بات

[.1.22] .61111 

0 07 771*0156 7111 

 1: 3. 121016 د آس

[.23 .'1] .01197 

01 176 501116 317661 * 601178551011 07/9117. 

[47 .1 .01:97 
 176 2061 0110 7/18 181/2 ه1" |[ 61. الآ. 22

 1ك«دفنمو: ةرمع اهل لاقي سؤالا نم راصنالا نم ةارما حوزست ناشح ناك
 نب ورمع نب بيبح ىنب طوح ىب ةّيطع نب دلاخ نب تماص كتمنب ةريمع وأ
 تمماص "نب دلح» اورسأ سؤالا ناين هبح اصلاّدع» امهنم دحاو لك ناكو فوع
 ترمضشو هلاوخاب هترثعم ةرمع بضعا مالكب هرسما ىف ناشح ملكتن كدعاسلا

 ثكلذ نم اهباصأف اهقلطف مهل بضعيو هلاوخ ١ بصح ناشح ناكو سوالاب هيلع
 ناتتح ثكلذ ىف لاقف دعب وه مدنو ةدش

 1.1. ماللا لخداف بلقلا نهدي امنا دارا قّضلارصعلاو .عضخلا ناه لا
 | صلاخغلا نسعلا رثسلا 0

 . 1. 8. 866ه طخ 2,

 0 1 01 عامل دما ثأاعب موي دل" لتقو رصم ريمصأ ةملتسم دلاو اذه دلم»

 - تا او ا سيب سسوس احد هج ني بيوس بت سم 2
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 1. 7. معطأو هران تدِتوُأ مديل ساسنسلا نارين . تيفطأ اذا لوي

 اهطاسؤأ رزجلا باب
 100 ثراعلا ن اش نس 00 ن» 7 ناك ٌنانكغ نسم رهحو وأ وز 4

 نب ترامعلا مث ثراما نب ورمع.مث فيزاعلا نسب رج نب فدع نب ورمع نإ

 ثراحلا مكرم 000 ثراعلا نب ثراعلا مث ربكالا رِهش ثوبا وهو ور 3

 7 3 مث ثراحلا نب نامعتلا مسث جرعألا وهو طسوألا تيرا نسب رشا

 !.9. ماشلاوز زاجحعلا نيب ام ةليأو و قشمدب مشل لب "074 لل, 42

 1.10. لداعلا اهلا : ْ 2

 11 رارقتسالا ٌرَقلاو تءاقتماا ةاضعلا .؛ ش 2

 1. 14. اهلقاعم مكناميا اولعجأو فويسلاب م ديرب 0 اهقعم

 ريطنف فيس لاقي ةققشتملا ةملثنملا رطفلا,

 1 186. شلاق ل ىهو مئاظكلا ىسهو ريقف ةعامج رقفلاو عمتست “2

 ظ ءاملا لا اهيف ىرج

 ظ 01:71. [(1.48.]

0100 21120110101030 

 5 ةييوملاو رزاجحعلا نيب هاو وهو ءارفصلا .قيضم دارا
 3 آر. رداص نم 8. ٌرداص

 1. 3. ةعضاولا قرطلا بوعللاو ملبألا ىلع طبهت ىتلا نيكئيدملا ةّيمث *[

 ةّدتمم رثاودو بكل اهدحاو 866 ةن4: 5, ّ

 !. 5. اهيبش لمحج رجش .حرسلاو ةنيدملاو ةكم نبب عسضوسم ارز و 2
 بّتعلاب 01. 180. نب 615. د

 1. 6. اهسفن ةقانلا تقلا ليقو بكري مث معطمل لزني نا ةدارا سفن - ظ
 تريلا مهتما نم اهسفت ف

 اهئجزم ليقو اهتببص ىا اهتندش



 1 ب

 3/1 4 اا لا ا 1 0

2-6 

3. 

1 

 »و

) 

5 

7 

2 
: 

 3 < ١4 تب ل ا د كتل ل دع ا ترا ا يا

 5 قاع تابوا 6
 700 ولا 53 0
 00000 يرطب

15 0-0 

 ءاكرلب

35 

 :805101آ:14 41 201411018 07

 1 000 05731: [1 ك1
 ١ 20106 هذا 116 06ه1]1 وز“ ]رع (0ه1ةرجأ» | 11

 00 1 0 ض

 00 011 هب اوفر امر 1 ع كوسا لوقي

 3 00 .ةنانك نب ءانمدابعا نيو

01:7111. 1. 35:[ 

 414:51 ]رع 8 ط1 .١ كرست" و الع 17. 17

 0 ]121.2 هند نولكايو سيتلا نودصفي ال ثولم 3 ىأ

 0 3 ةانملا 0 0 لم ايا دار ا قل فطنلا

1 

 ع : ظ 006

 )"ا 1. 04 طق دنت 247. ظ
 1.2. ةيلاعلاب لبج نطقو لئاسملا عفاودلا

9 711 .14 .4 0 

 0 01. آخ. 1, 1

 0 015. آرجر ذكر 6 11و. 7871 13



 58 502101آ:141 4717 ح58

َ. [.1.92]) .02 

 01 06 01 0/ 0358611, 1070 ]00 786611 زتانآ 10 041] آنإل 00 ك6 1

 1.0 ىقرإد

 1. 7. ةلهسلا ةنّيللا ضرالا .ثربلا
3 

 1.8. كلف ش

 0 0 ليل نيب انها لبإلا ديرب ٠ تاصقرمل

8 4 

01:51. ]1'. 77.8.9830. 

7111 07017/76011018 97“ 176 1113801*. 

 ١  7 1اوكف طابق هم1:ععاع( هدج 6 غ1 ىذسلا طباخ - .1.6

 اطعلا وو لئانلا 0
 10 مكح ىذلا وو هنومل ل ”تهاو ٌيسوألا داعم نسب دعس نيمالا

 ىنم لاقف هللا مكي تحل دقل معلت نبنلا هل لاقف هللا ١

 0 نيح ديلا مو جرخ رماع ىلا نإ ةلظرمف ليسغلا اًماو ةعقرأ عبس قوف ةوذ

 هدعب ةايعلا ىف ريخخ الف لتق ناك ّْيَل لاقف ابنج يرخت دمح» لتق ْ

 ةكئالملا هكاشسغنف

1.98.3 .01:11 
 12106 011: 176 0017: 7 116 (001]د] 01/1

 1. 1. 1. هج 2237: عاتت : نموزلا  هيرج عسودلا "نلت

 1. 2. اروهقم ىا 1 يهم

 1.3: ةحيبللا لماسلا نطفلا

 1. 4. لطابلا قوبلأو اقوب اوقطن فوردو

 1. 8. .ككرادتملا ىوتسملا نتتحملا '

 01:5111. [1'. 2ةر 14. ئنر 151:]

 0 116 دمرزاع هناا نأ
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[.2050 .201 .0 .785 .1] .01,5137 

 101706 011 176 06ه1/]: 0“ لق 011180, 18/0 زلعأأ 01 771

 117 107 فرعتا

 1. 2. 1204 22 ال.و طاق 0. 21غ.

 1. 3. 10. مّبِشلا اى3 ىق  كدعلا ماعلا ف دارا

 1.6. حيرلا ىأ

 1. دشنأو ىرعي ىرم 22 لاقعال اطايب اح 0 1 ىأ

 ل وقل ىنوطب ف ثكلذو اناو 0 كيرشلا 3

 1.9 35 لتاق ىشح 1: مكفايشأ نيب اديهش تام

 1. 10. نراملاو هردص مسرسلا لماعو ةددحملا ةرورطملا ةبرحا ُهْلألا
 ةزهملا نيل

 علاطلا ا
 1.14 عنفدلاو عملا 7 ارذكلا لطتم انصف هصق 6 1011012 ع 201: 12 1[.

2.800 :71.80 .01:57 

 12106 هذ: 176 06ه1]ب و ل007“ ا. م83 16/1, هم]لو زقآأ 01 10

 1آ1ءدلتس وع: ثمعب 0 هللا لوسر ناو تبللاط ىسبا نب رفعج ىنري لاقو

 ىلعف ثدح  ديزب كردح نإ لاقف هتوم 3 ةالوم . تيلكلا ةتراسح ىنب ديز

 اوركذف ةاهتادو نب هللا دبع سانلا ىلعف كثدح هب ثدح نايف رفعج نيا

 ناّسح لاقف هللا لوسر اي ثكّيسح ركب ابا 9

 1. 4. .ليقعو بلاط مم ىسهو فانم دبع نب شاع نب دسأ تمني ةمطافن

 ليقع - اكس مهربكأ تلاط ىنيذس رشع مهنم» دحأو لكم ناك و ردعتجو م عو

 ىلع مث مث رفعج مث

 1. 5. ةمالظلا ثري ىا ا ا وهف ةمالظلا بلط !دا

 1.8. 1ظ.ريخ ا طاقق 02 2281 عا2 رب لع

 سس وبو لسيسبل
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015971. ]1:98:[ 

 . #27 70056 و] كلوأنهتتةتزاء0 هذ: ]6 ه4ل1887'.

 را اهب مهنومسقي أوناك حادق مالز ألاو هالزألاو مهمانصأل اهنودستذياوناك اب ذل رئاتل

 1. 11. 56 و 300

 1.12. ةماتعأ هتمدعأ هترتخا اذا لجل تمتعأ لاقي ر راتخملا مان
 ْ ءامتعا هيمتعأ هتيمتعأو ماين

 0122711. 1:79: ك1 712.

 01 #0 161//5/0119* هر“ 110001 0007, 006

 0 معلص هللا لوسر مهرض>ح نيح ةظيرق ىنب مود ف 7 لاقو

 داعم نس دعس مكح ىلع اول ىلع اولزن نِم

 1 نع ىتقأر 1 ىسنارو ىتنأاتشو 2 ل اهاس ام - :

 تكَيضرت الو ىنيضرت ةافيب 00 يبلقت 5 ىف

 ثكيف ف تعح تلكت نإف . كييعتب ىبأل اًردل نيت
 ثكيظعي اب كي داغسن مث 2 ثكيدلا قيفنك ٌنقكَت ىعنح

 لاتقلا نم قني امك ىأ [قيقن] تسي ا ظ
21 ) 10221 100 

011: 176 501118 1762 

51 1:02 
 4 11100 هو 800 1. 210, 0116 ] 10 00

 [ 36م 8لوط..220.]

[.106 .1] .01:2 

 111 210136 07 ا ل167 .١ ملط5ة8, 0 ركز" عزنا 9“ (21107*

 11«م0نئ3ع : دنع رضع نسحاو سابع نب هللا دبع نيمو ناّسح لاقو

 ف ةقاخ ناش لضفو مهلمخفو راصنالا ردق ميظع ركذو ةرصنو ير باطخللا نر

 معلص هللا لوسر ن ىنف "1
 1.1. تارّيخام [تاطقتلمب ]
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01:51: 1. 49.[ 

 01 طر" م56 وك 3680611 م1151“ 7 1116 1101116 0“ اه" هم]زم 1/0 ىمر* ان 2 1171

 011 0770115 ٠

 2 هغاطم همه: نم ةثلثو سوألا نم ةعبرا راصنالا قطه هر ةعبس دوعُشلا
 0 ندب دعسو ةمثيح نب دعسو كيز نسب دعدو كاعم نب دعس نيم ىنمف ازرع

 | ىكي نامثع نب دعسو عيبرلا يو ةدابع: نب دعس جرزخغلا نمو ديبع
 ] هيلع بلاغلا وهو ةدابع ابآ

01:55:11. ]1..49:[ 

 00 1/6 10/0256 07 776001111150 12090101811: 010 1/1217“ 1" اد 0711 16

 : ل 011

 0 ليصفلا ابأ عيطنال 1 بررعلا ٠ تمناو ةثرلا فى ناّسح لاقو

 0 6 حر ركب ابا نود
 020 113 رسيملا ف نولخدي نيذلا ر اسيأل ءاسيآلاورارجلا رادقلا

 00001 4 ةثام ةدبنمل ةدينهل :

[.95 .1] .015111 

 ل 0011151 11 ه1 2اطه4*7 |[ هعع الا. تتتتك

 : 1 0١ نب ردعملا نب تسباثو 00 دنا ساد

 ا 775 < و 01 95.
 لك 0011151 00" ه177 1120001

 [ةوو 15. 79-84

 0 140 فرغلا تيصلا ظ
 ا 18 *ادوس 2 تناك سصّيَصُم 5 ورمع قب سخحاو مهم مأ ةماسُد

 انسب كول نسب رماع نسب كسح نب تكلاَم تدلوف ئتالوغلا رماع نب شيقل

 258 فول نب رماع ىنب ناسرف لسح وئبو معجو امهسو بلاغ
 7 هان سقت ةماسق هشأو ورمع بمعك نب صيصه داو :ئبلكلا نبأ لاق

 ل ةوتاو ةماسق هو اكلام 7 نب اخ 000 اضيا لاقو ءادوس ةمهأ

 ز 3 ظ  صيصضه نبا
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013537. 1.60 11.620: 261. 707 
 0 ]16 عرمدأ هأ 71 ْ ل 3 ش

 12: لفاف [عومه] 00

 0-1 اًسح باعصا ىا نيغسلاب بسنت شيرق تناك 00

 110! برغلا نم اوما ىا ظ 31

 1. 11.  ةعلط ىبا ئب ةعلط انبا دعسو نامثع
 1.12. هديب هتبرعحكب معلص ئمبنلا هلتق تتيح 590 ا

 11 رابغلا وهو عفان ةءعامد :

0153971. ]1:. 397 0 : 
0117777 0707“. 3 

 18. 15 كو ةنفج لاقي هلا ضايب روعلأو ا ىلايمأ 2 3

 0 ا نرواسي رولا 0 نسم رو 5

 1 ا 5 درو اي ا 7

 015711. 1.611 ظ 5
11061 5. 00 

 1. 5. ترزن لاقي دعقت الو مهعم ٌدِفراف اًرزن اليلق اوطعاف اولّيُس نا لوقي 5
 . . +  اليلق تكاطعأف هتلأاساذا لجرلا

0153557111. 1. 657[ 
20156 07 6 /10571/04516 56, 

ْ 01:12. ])1. 18.[ 

41061151 41-1170170 ١. .»1---- 7 

 201. مك“ 8 3 ْ

 1.3 هيف ثكاذرُلا دقف هقتاغ يلع باطولا لمحبي مار هل دارأ
 010 -ه م2

 8وهو050 طعستةا1ءاط 26820: تبدل | دق

* 

 ٠ تاالآ

53 6 
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1.187 .01:33 

 41001151 01-1127117: .١ 1111/21: ا. هآ- 11001171"

 0 سشيرقو

 58 ئيلكلا لبه بلا دبع نب تانجو مذنب سفصني

 1.8. دشناو ةجاعلاو 7 2

 1.4. ةتيشم ف وهز هنأ ديري

[.95 .1 .015531 

 000-- لأ 0071151 176 201111 01---

 3 1 "ا زبك

 1:4, قزالأ نم قراب: نم ةأرما ةفرخ :٠ آن: كثيع
 1. 5. كدولا ةلاهالاو نيغاثدلا نم ةنوعيبيف ثكدولا نوذخأي اوناك

 ئ ظ 013311. [1.95.]

 / 2 ا النو 2. هولا ان. كتم“ ان. 1109هز هاا 4 ا. ها-دج ان. 771

 1[ههقنسو : صاعلا نبيع 0 0 أ 1 ى“ رجش لاقو

 1.1. هنّتط اذا اطْوَل هطولي هضوح 2 7 ا كم حلا
3 

 (ّ 1 0 اع اًعراف راف اهضوح ميصأف دلو 0 ديري تارتفا هلودو ميجلصأو

 0 1 مدهنا ردهنا

 0 مهنم رثكأ. ىوربو 00300 113 اشحاف اخاش مهنم رثكا ىوري



104 50101:14 41112 41118 

 1. 4. رمُكلاو ناسللا ف شهفلاو ةطالسلا بأذلاو مداخغلا عباتلا ريس
 0 بوزن ةقلخ ا نيماخ 0 هب نوخبطي نميلاب نوكي '

 ايراقلا

 1. +. اهتيطغت رثالا ةيفعتو ةعازخ نم ةميذج
 1.8. ةعازخأ دبع ناعلم ش

 01آ:5353111. 1.96
70 “007 410071151 

 1 موُمْْللا ثكلذكو فيرشلا دّيسلا ميمقهللاو تعجر ظ006

 شيرقلا نم ةصاخ رادلا دبعل اوللاو ةباجححلاو ةودنلا تمناك ١١
 ليوط ثيدح هلو اهيمياذ لستغي هناو تسودلا ةمهح نيورمع 1 ْ

 56 مد ا ا ا سا ةسوم اهتدحأو عمشلا مّوملا [طخم ائصم هس طف 1386 هتف طمأ 2 ٠

[.35 .1] .015353537 
 801076 هد: 211؟0زا ا.

 16هةنسع : نب رمأع نب ركع نب ضايع نب عئاسم وجهي ناشد لاقو | ٠

 رم نب ميمت نب دعس نبأ بمعك 1

 1. 1. رادلا دبع ىنب دارا 35

 8:.1. هلفسأ هالعا لعجكيف هلصن وأ ا دقلا سكنلا

 1.4. دادشلا ديعالجلاو دوسلا رضغلا

 165 ا , ةفاذخ نب بهو نب فقلخ دارا

 10 موزخ" نب ورمع نب هللا دبع نب دباع دارا

0153577. ]1. 547 
 ١ط 40 .8 116 001151

 .1١3 لص انهاه امو موجفلاك دارا
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01125171. ]1. 36.[ 

01: 176 501116 702 . 

 : 00 طموقتسو 15 ستموتسو 7

 0 2 هنوبرضيف هيلع نوعمتج/ ىا

[.21 .1 .01555711 0 

 لوما 103“ .١ :1781117-01 .١ 450 2101/4115-01 هدا ]15 د"01]بم» 770/7

 )0 1. 2. دوجا زمه ريغب وهو لابثر اوزمه امير
 71.28: اهبساك ىل هلها ةحراج نالف لاقي بسكي حرجج

 00014 .: .  دشناو هتبضغأ هتبّرح

 بير فقع نبا تزيح ام ىتم ةشبكر ىتح ىالوم ىنبّرغذ
 1 رهضاف 9 .سبصأ دار أ

0 3 

 030017 قصاملا ملزملاو .هباهذ هقاقشنا
 00 1.8 0 كيب الرذلا حزارلاو عل دالوأ لاثيرلا

[.102 .1 .015353507111 3 
 000 دل 0011151 176 3. 5-01. ذم

 ٍ ا نحب بلعك نب ةعيبر وهو سامعلا ىسسب وج#© ناشح لاقو

 0 تيعك نب ثرعلا
 0 1 0 1 . نايق

 0010 فكنّرز تكلوق سريني اممم ىوريو مكتح) زميو ةتعفدو ةرطم ةرثك هلبس
 ثا ارين هل تلعج ذا بوغلا

 7 1.6. ىنآضلا نم ةعطقلا هّلثلا

01:33:17. 1. 54.[ 03 
0 

3011160 176 011 0 3 

 58 7 8:رعبلا :

 01 5 || هاقرتكلا بلا دوع َتِدَدُي ىتح دارا بولقم اذه

8 12 



 106 802501:14خ 471733 ++

 ىقارتل.!هننم تمغلبو كلذ لكم :- دشنا 0 ريكا لا ب وعنم

 قوفي نيك4 اًدغ ادع 0 4 ثدهش 4 1 :

 قيطا ١م آلِإ كولا الو ىلامو ىسفن ةسفنب كتيدف

 ىلامو ىسفنب هّسفن تميدف دار |

 هل 0 هب لت ام لم فا تمرح تالا :

 تايز 0 5 9 فرعت 5 دار

 مو باقرو لدم تتاقر كايعسَمَم نهتفرعف ىلت

 ٍةاَرْشقم ىا اهدولج نم هر ىأ

0 1.96 .020 
 49011131 176 ل. 2.

 [01. ةكفمط. 976 59.]

 نانا <

' 3117 0501 

114/17 .2 176 400151 ' 
 11. كات

[.34 .'1] .0011 
 لأ 0011517 ١

 1.1. 1. هد 2031عأت : ناعملأو 01. 90.17, 0 1

 1. 2. عضوم آرمزو رباك نع ارباك موللا اوثرو 08. 36. 3, 726. .

 00111. [1. 102.] ش

.)1 .5 01-1313711 .2 16[ 10001181 

 11.7 2, نايف ,ه

 1.5, سمايملا دحاو سميملاو هفعض ىف ياو بفالغلاك مهنا ديب

 سو وم اهكمج ٌةرجافلا ةسموملاو ةسموملا نم وه سيلو هنم رغب فال
 0 ب ورق
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 آب. هد 3281ع12 : ىذلل سديم وحك لاك ١-0 ندب جاطقلا نبأ 4 ةينب أرفو

 ميعصلا وهو لعُمو هنزو ليقو بيبح نبا نع هنم رغسب

[.68 .'1] .020197 

 ل ا ا
 | لك معم01119"7 10 1115]:. 509 ]1:6 همدق 1:11 6/ 007. ]

 11ههقنسع : ناكو يسوزخملا ةريغملا نب ماشه نب ىصاعلا وج# ناشح لاقو

 بهل وبأ هرمقف باطملا دمع ند بيه ابا رماق ناكو شيرت قمحا هل لاقي

 اولآق معاح هللا لوسر يح شيرت دارا اًهلف ائيت هلعجف هسفن ةرمق ىتح

 نيهركم مشاه ومب تجرغف مك دأ أولتا فقةق انعم اوجرخأ مشاه ىن ل

 مدي مع باااط ني نب ىلع ه«-/ادقف اليذب ماشه 5 ىصاعلا بهل وبا جرخاف

 ناشسح لاقو ردب

 1. 0 هب يدح لاق ام نر ما دقن اذ زج مكي ريل ذا

 لوطت وأ ةينملا ى رصعتُ ىلاعملا بَّلط نع ٌتْدَّضَق امو

 : لطكل وا ريصقتلف هجولأ ناك امنإو

[.25 .8 :1.127 .02097 

 00171151 ماا 597/511 5. 20,

 16دةنسع : رسكدلا رهتزأ قل لف ف برح نس نايفس ىبال ناسح لاقو

 [ة66 نمط. 278 90:] نايفس ىبال ارْهِص ناكو هريغملا نب ديلولا نب ماشه هلتقو

 1. 2. هرّهص لتق نم همزأ ىذلا راعلا هبايثب دارأ

 1. 5. آب. هاج 2231812 : ةيمرلا ذفنا ألا دع نزع امهر لاقي

 44 ط6 هم: ثكلام نب قسيخلا نسب ل نب رهيزأ 0 ثيدح س ناك

 2 افيلح ناك هنأ ىسودلا هللا دبع ىب ثراعلا ند نبسعك نب كعس نبأ

 : وه دعقي ن راك ىسودلا الا فَّرَعُي ال ناكو هلاوخأ سود كنناكو برح ىب نايفس

 '"ٌناكملا ثكلذ رضح َنَم نيب ناعلصيمف امهل ةق ىف امهمايأ ىف نايفس وباو

 * 1. ستون متت : دزالأ ند
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 ادمعت» هل تدلوف نايفس اببأ ةكتاع هتنبأ جوز دق رهيزاوبا ناكو هبامه ىذلا ١

 ةعيبر هل تددلوف ةغيبر.ىب ةبتع رهيزأ ىبا تاعي تكلا 2

 2 د هناا تا ا 3 ا

 ا وبأ سبحو نهبرضي يا 2 ظيلغ هنا هنمرهملا ذخ

 فرشأ انا اهل لاق هيلا تيده اّجللذ هيلا تيِدُه تناك دق لاقيورهملا ث '

 نع نوردصي ل دصي برعلا ناو*«ةارسلا قيل ديس ى دأ ننال قا نلف ال تلااق ثقيل

 اهمطلف هديب عرف فرشلا تكن اني نسم مهيفو و ثكيبا ىنب تس تن الإ 5

 كح ند ب نايفل ب ىلعرهيزا وب لزنن بولا قوس 2 2 0 رأي

 لوسور 27 4 دعب 00 هاي ديلولا ةيصول هدنع 0 لا ديلولا 'رقعب 2 5
 1 م

 نمو شيرف به َثآ نم تسع نم كيس تيِصأو ردد ٌرها ىصضقناو 7 لا :

 فكيدحت نق ةثأ ناشح اي لاقف : ناشح اعد ملت هللا لوشر نأو نيكرش

 نيبّيطملا هي ضرع ارعش رهيزأ بأ لتقم ىف لقفرش مهذ الحاو ىنيبكطملا ى نيب

 مشاه وشب مهو ةبطاق فانم دبع ونب نطبا ةسمخ نوبّيطملاو فالحالا
 2 وشلو ترمخأ دبع نب قساونب وذبو فاعم 00 لئذونو بيطقلاو ول . 1

 هردخ يب يعج وذو لطلب نب نم ا يا د "782 25

 5 دبع ومب تنناكو بعك نب ىدع ونبو صيصه نب ورهع نب مهس وثبو ٠

 ىسنبل ٌمهسو رهف نب 3 :بل يدعو ةرهزا مهجو مينل موزخم#و دسأ ىنبأ
 هترغخ نايغس ابا رّمعيو رهيزأ ىلا مد ىف ضرصك) نادثح فثيعيبتاف فاشن دب 2

 ظ لاقن هنئججو أ
 اودغي ام سؤغملاب برح ىنباراجو ةرحسإ راجهلا ئد ىنضح لهأ ادغأا 8 أ

 ىف حاصو فان« دبع ىنب عمجأ يع درت بانل ش
 1 وبا رفح ٌسسانلا اهيا لاقو يملا ىذب نايفس 7 اوعمتدجاف ني

 ! 1. 1101: عاتل : رهملا رقعلا

 كا

5 
0 

7 
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 تأر اّملف مهب زربف اوعمتجاو ديزي ءاّيهتف هب ٌرئاث وهو هرهصو هراج ىس
 ثراعلا نب نايفس وبا ثكلذ ىأر امتلف اشيرق اوركسعف اوعمتجا فالحألا كلذ
 ةربخاف برح نب نايفس ابا ىتا ىتح هل سرف ىلع يرخ .بلطملا دبع نبا
 نوكي نأ ىشحخو اديدش اًيح هموق ثحب اًرككُم اهيلح نايفس وبا ناكوربخلا
 هيلع ذعد مث اذيل «ةديلع حرطف «_سرفب اعدف رهيزأ ا ىف ٌبرحخ شنيرق ىف

 لوقي ثراعلا نب نايفس وبأ لعجو ناعمجلا اهبو ةكم ىلا لبقا مل عمرلا ذخأو
 | 135 سانلا نيب زبجخ ا ىماو ىبا ثكاذف برح ىب نايفس ىبال قيرطلا ىف
 رظنف لاقلل ايت دقو نيعمجلا نيب فقوف مهيلع مدق ىتح قشب هبيج ال
 هدي نم ءأوللا عرنف نيبّيطملا هموق عم ديدعلا ىف وهو ديزي هنبأ عم *اوللا اداف

 اشيرق برصت نأ ديرتا هللا ثكحبق لاق مث اهنم هذه ةبرض هتضيب هب برضف

 «توص العأب !دان مث اولبق نأ َلقعلا مهيتونس دز لا نم لجر ىف ضعبب اهضعب
 انيس امم خرفن ىتيسو معلم ىبنلا ىنعي تسماش انّودع انفلخ نإ سانلا اهلا

 ملصاو اوقزتفتف هلزنم ىلا ناسنا لك فرصنيلف مكنيبو !ننيب اهيف رظنذ هنيبو
 ادصعب برصي ناشح ديريا لاقف ناس لود نايفس ابا علبو َرمالا ثكاد

 ١ ِماْعُي راث رهيزا ىبا ىف نكي ملو نظ ام هللاو سّّئبف سود نم لجر ىف ضعبب

0220511. ]1.19[ 

 176 172061 7"ز0268"2 17086 1870 11:01:60 7:11: 01د“ ]6 ]00 1051 ]15 10/1.

 1وةنسو : هيب كجضف ةَرَصِب فك ام دعب ةنيزم سلجمب مو ناشح لاقو

 ناشح لاقف مهضعب
 1. 2. 866 54.1, 326 (ةيبوذ), همه عهأ1, 887 (ةكودؤوم) - بظشعلا
 ', ةيطرلا ةريصقلا ةنودوملاو سفنغلا
 18 ةزهلا ىوريو ضرألا قى ةرفعلا وسهلا 1. هد 08 عأت : امك ىاريبلا ةّدهلا

 تملعثلا دعدي

 | 01 ارغمتجاو ارقطع اودا
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. (.83 .'1] .02201911 

 116 هنا"؟65 1181/04, © زج[سعوب 2610101110 10 176 4ل 50 7)1-01* 00007 لاا

 .1.1. ةحاو ترعماو تلعما لاعمال راعمإلا 86 56 1,317

 ط4. 1187

9 1] | 00) 

 10011151 77م7

 1.1. انهاه هلصا لجرلا لقعم

 1.3. 1. ه2 2287 عقات : جم لحزمو

 58 لاقيو ةانم ديز نب دعس دبع لا-ةيبو ملاص دبع لاغر 5

 ىنب نم دوهفلا نم 1 لاقيو دايأ نم هنا لاقيو ريمح ىن» ةظاحو نم هن

 سيق ىف مويلأ مهو دومث ةوخأ مرأ نب رث

00 5 88.[ 

011 176 301116 5172 

00. 1. 19 15.570 

 011 20100 0/6 0 0 9 كناآ 167-01 طر 0 51م2: #86 00118 6
 م1116 01 ١ ش 7

 1[ءوقنسع : 8 اوظفاح أوناكو 0 دبع ىنسبب وج نبخأ 00 ف "1 ظ

001: 318 

011176 7011011187601 1117451101215 0“ 12/1807, 

 1. 2. 1. هد سمقتنعذت : اوُرقأو [وماقأو]

 آب. ه6 طوف هم0: نبأ نع ءالمالا ف ناسح رعش رجخأ اذه ديعس با ل

 (ةوو آس ءانمد) ِدِلَمُت مل هباتك نم هكبتك ىقابلا اذهو
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0011. ]1'. 16: 8. 644.[ 

,1 07 “1111/1067 1776 011 101106 

 [ 8. 06متعو 11255308 هتتفطمدةطتر» 01 ةطقق 20622.]

 1. 2." مهيف هنولخ دي موقلا هيشتأي ىذلا بشتؤملاو ةعيبطلا ةيجشلا

 وهو ةدسف هةلمعاو هبلت_حا كل ثيدعلا بشت هنأ لاقيو مهنم سيلو

 هلحتتي رعشلا بشنتأي
 1. 5. 1. هكيهفر طننغ ههو 1. 8هطم]. ةصق آخ. عجب

 11. 11-7 ةدنع ع27612 12 120. 521.

22.3 .1 .00111 
 490111351 1001/5 (17156 وز“ 4 0)

 110:58: بلطملا دبع نب بهل وبارامقلا ف مه'اعلخو شير ثكاثبم ناك

 نإ معلص هللا لوسر لاق ىذلا وهو فانم دبع نب لفون ىنب رماع نب ثراحعأو
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 ٌتدبْمُأ ء 3 اًميِرك كبصأ
 اهنا

 | ةلوبهت لاغأ ليكت
قتو اروسخ# م ٌعِرْطَتو

 ا ذأ كعك



 اهيطبا بنا ْىِبّصلا نَمِل

 ةلوغم ع ةداقخ 377 4
 د 5 1 4 “

 ةرطقم- 6 1 اَذِإَف
 9-5 راك و 0 و 6 :

 دو مالعلا مش قلع تلق

 اهئداع َناكو كَل تَرِضَأ

 ٍةٌدَبكُم ٍناَيْبص طِقاَوَم نفل ظ

 اًّنباَوَق تيتاقااك صمت تَناَبَ 1 ظ

 1 28 هل يه هيف ٠

 اهب ضاّخملا ثج ُدَتَو اكهَو لوقت ٠
 امي هجَوْلا رثغل هوُرداَع دق

 د َناّيْنُس ابأ لا 1
 مسظامو ل ١١ نم ٍدجحَملا كك

 مُكنِم د 2 اكفأ تدلل َ

 هس نياك آو ساِقَعُك َت لَ

 مهام لآ فطين اًيِعَد ت 2

 مقأ ةيَمش تارا كل

 ةعبير نب ةيكمم يسعي دنهل ناسخ لاقو

 ِدْرَعلا ةبلشص نإ ُدْئِه اي
 ٍدكيلا ٍةَوُلَأِب اهل ىكذت
 5 يعج ُبكِلاَعل كاوّسلا َناَب
 دل ٍذئجاكب ٍنِئاَشْملا قَد

 اضيا دنهل لاقو
 2 ع

 دايجأ ءامحاطت ىف ٌصْفَت تنتاسب

 ىداوتلا ةقيج لإر «شوعؤلا |١

 ٍدابا باَسْحَأْلا ىَرُذ نم ٍةوْرِذ ىف
 ىِداَعْلِل َلْوْشلا ىعْرَأ تنك ىنكيل اي
 ىداكلا ديس اهوُبَأَو اَهُناَكَو

 بطملا دبع نب ثرعلا نب نايفس ابا وجكهي ناسح لاقو

 كَغَولا كحاَولا ال ناكنألا وُ نْضْعلا وك
 ل 0 3

 ةئعلا تك زخم شب ودل

 ُكِحَملا َكَرْئاَعك َْرَقَي مله اًيِرَك
 يمء وع

 دز هل ىَروُي َسْهَل نيج ْنْكلَو

 ُدْرَقلا ْحَدَنلا بكارلا ٌفْلَح طين امك

 ُدْيِلا ةكَب اَذإ توُلْعَم ةردَسَو
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 وك
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 3 قلل الو ث 3 الو

 مو

 ترحل
 ماسعتلا لأَر نو بقشلا لك

 ماّرملا ةلئاج ْوَبلا ِتاَذَك

 ١ | انجاب 6 علا !| طين مك

 هر
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 ١ذاه

 لرغأ او ياَيهل

 ا

 تاهمأ جينجلا ِثراَكْلِل ناكؤت
 0 1 |اذإ ىرعملا َنِم َنوُقَبْعي ١

 فاهلا ٍدِجاَملا دن رقصت اذا

 0 .لاقو 002

 سيكو لارا د يضر رفاولا
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 0 9 0 ضييسقلت 6

 1 ا
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 1 ظ

 اكيد اس ااعتيف ئَفْكَي و
 ه- 0 اا ل 53

 اما هدب 1 لايفاس ل 5

 ىَل يش

 لاَمّشلا مم 0 0

 ىلاعملا َفَرَش ىبكبت اًميِدَت
 1 >> 4 3 حم م

 لانقعلا فنحي ب جا ُهِكِضَق



 2م

4 
 ِصككَي لاَعَقلا ىفاكل دج -اكَمّركأو مفكّدَج هسُكَئاَش م

 اوقِصُو املك ٍسوَألا دبعأت ديك ةقملا ناك نم لع
 فكن هلأ بباعب موي  اولِعُم ٍيِبعأل ْمكِبِصَعَلع
 15 فشق مكن ايتيييع اولا هذا بريوش هُهَلْخْقَ

 فيعكلا هَل ىدكَجج ٍقلْيَم ف ْمُكَل سيأر نم انلكف كو
 ْفَرَه آو ٌةَوغِي هَل تسيل  عكفِلاحب وِبع ميْيَل ْنِفَو

 فِلئاعككةبطأ ُهَداَدَْجأ اَهَقَِص ىقك ٌدْبَعاَرِيَمْمَنِإ ٠
 اوُقْيَأ نإ ُماَتْللاو اضعلا ةبع 2 مهئمذَجج َنيِذلا نيكهاكلا | 0

 0( اع 1

 ليوطلا اًمِفاَر تنك نإَو ىذأ اَمب اولْعَيص دكهم ّنأب ةِلِبأ بهذ با
 اَمِغاَرَلا نيِجحَهلا تئعواطو اذيحو ةكلذخو ةكبذك نت تي ّنِإَو

 املادطملا تعم مهكو اهدي فو مفايق كوتا ىف ارم تنك 5 1
 ها ا وأ هكر توب اناَيع 0 1
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 : اَئاجج ٍمْوَللا نم بأك ىف َترِووُعَو ىلغليو ٍتاَمْركَملِل مها ك تعش
 3 كيك 1

 000267711. نافطغ ىب ثمبر ىب عجش أ نب ميلس وجكهي لاقو !

 ليوطلا عم 1 3 0 3 3 هاك دَِعَف ت7 ف مثديمْؤَ

 _-ص

 0021 ْ لاقو

 زرجرلا ْملَيُسسب ناس 1 نيدتجلا مك تفك ةيسصعأو تبر اَذِإ

 مكّسلاو ليِلَجلا ىذ ٍنَمَع نط نس
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 ْ 00- تيتو ىرذَأ كك ام
2 0 
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 ِفاَرِقَو ٍةضغب

 ا 000 وحرك 3
 فذق اَهِب تطش وخ ل ىرم

 فيلتشه لكشلاه 5 ار منَ

 أوقع نق | تملا تب ا ىتح

 7 مومهلاو اَهَش ام

 افَرَش ىنَد دوو ىدج َنوُعَي
 ارك اَذإ اوُدِيَي ٍلاَعَم له
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 ا لشكستت ُلْيَغلاَو اًقيِدَع الكف

 لا هَبيتكلا ف ىذت َدّكَو

 فعلطضصُت ديبعلاو انءانج ْنَم

 اا اهرب عد

 مك

 جلول
١ 

 ل 0



 0 هد ل 0 3
1 5 

 مد 37

 ٠ قييعأ نه 2 ا اس 00

 ب رن رس ل #

 3 و 5 يل 3 م ة

 بيلا

 ةلاشو اًديصأ ىَشع قيل 1
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 اَهعم اَهسجوَرَو هللا نعل ٠
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 ميشا كك الفرا

 انوككبْلا اهيوادت تلك ١

 شيرق دسأ ىدسألا مشاه نب ىرتخإلا ىبال لاقو

 برح ىب نايفس ابا وجصهي لاقو

 6051. همرخم» نب سيقل لاقو

 ليوطلا ِدْكاَص مُوَلنلا َنِيْعَم 1 ف راض
 ٍدِلاَتَدَم 3 اًمذعت 6 3 ةممأ
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 ليوطلا ِدَيلا ٍةَعوُطَفَم َنْب اي ٍدّجَمِب كِيَلَع

 ٍدَع ىف ُكمْول ناك ِموَتٍراَع ىَلَع ديم كفك طعرعتلا
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 بِه ٍةَضاَفُملا ٌنِئاَو َدِلاَخ آو
 بانو َرَِف ٍساَرلا ٍنووش ُبوُذك

 مرسلا ولف كرما انإ م
 رظتبلا ةكيوط ِدوكهلا َدْنِه
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 رز ارو اعنم نطقت

 5 رهفلا َىِراسَع ٍةَياَجعلا قد
 رسولا ىلع اضن اَهْضَن نم

 رمي لاسر سمت هال
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 اًصعَقُم لّدِج يابس و ذأ مهد
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 هوو ةيَقَب ىف ِسْيَق نبا اجو
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 2 هي وانشر ليام

 تيباش تتسن : ىضم امي

 0 : هك 2 ب هم
 مكي انيق ارق ناسف

 ورعْلا ميل نيت مذج ىلإ

 ليج ره مهن بلغت ىلإ
 لكك هَلاَجب ىِدَهَع ناك ّدَكَو

 اليف
 - و

 1 عا ّ 2

 يومَ ءاجتلا دق ِداَص ره نع

 ماا ا ديياعتن اًمدي

 نىنلففتبو 001 4 َنِراَم ْرْع دن
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 ثبَدعل 0 أ مل 78

 07 و 54

 رش لو ايِيَس تقل

 ةعحلط 3 نب ةحلط وجهي لاقو
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 ٍدْعَس 0 تع اها يو م
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 مانسعلا: ةييتامنلا نموا
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 ماشا 01 دش 00
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 ماقملاو
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 و مَرَسكَ نيب ٌتيرغ

 ىراَكملا 0 تَركذ اذِإ

 اًهكِو َناَك َدَك ىِذَّلا ىَغْيَص وُبأ
 03 2 ندع 2 -

 ولو مسه-واسب أومكَش ادإ

 ١ 0 0000 نو 0 1

 5 79 د مسُي ام اًَعاَرِس

 مح يما ا امس وعم ب تاتا



 (01(0 ناشسح لاقو

 لماكلا كفاف ميما ندر هع كحتا دهيزأ انا قإ نس
 يشع هب نأ يا ىتأ اَمَّنِإو ال ب

 ميضم ةئيقعلا“ صيِنَأ ٍلُكبو  ٍلباَذ َرمشَأ لُكِب ٌتاَحَأ ىِكْباَن

 مييبطلو ٌفْذَت ٌةَرِباك احن اهثأك ميدألا ؛ ٍةَيِفاَص لكِبَو

 5 يق 0-0-2 يحمل ٌديسن 2 عَ لا 0 ٍةدمطَد

 ملا لاجر نع ىبأب : هب تان اراك ن

 001 ثرعلا نب نايفس ابا وجحهي لاقو

 انما ددعمتاو 5# هور داككي ةفِييش ٌتلاك إم ءاَمشْلا نإ
 دبل هن نكح 1 هدَمَس و تِبِقَب امم ءاَرْمَس فو 2 كثيف ُهوللاَ

 ماؤعلا ىنب وجهي ناسح لاقو 000

 دا لآ 1 لاب ١ 2 ٍدَصَأ ىبَب

 اَهرْكِذِل اوك ةاَقهت * امقوو تَركذ 3

 ا جالا لق مهيأ

 4 دزملاو د ناكشلا و تاو 52

 يأ رتل
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 ليوطلا طِققلا ىلإ 2 لك اًفْوَش َنوُدِحَح
 م ا 7 و نورقملا ا

 اين ُهُهَل اكل ىف اَيعَك فيات
 طّمشلا ىفَو ْمُهْكَو لاَفَطَألا يفَو انّيبُم 9 2 2 ةء اج

 5 طيّشلا ىف َقِئوُيِل اثبت ٌةاَدَع

 طقعلاو ٍةَئاَهَملا ىف اًدْبَع ت كر
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 ليوطلا ميشال ٌراجركإلا ىف 00

 رانك سكصُأ قورسغلا ُمِيْيَل
 مملاَص ٌناَوُشَن َوِهَف ايف عتبي رب سررت
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 ادويك فِدِقُث نير 3 ُمْوَلْلا

 مُهدوف 5 ىزاخت#ا نم تكيلملا اَكَي سَ

 ْمهباَقِ قوق 08 اوُماَقَأ مه 0

 لماكلا
 1 0 2 2 0ك هه »َ ير

 لوكا اولو كي َنِإَو اًدَبَأ
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 ُلّزُع 0 6 كا ٍلاذناب او يع ف ص انك نا ِ! موت 08

 اوم نادت, نيم هلو 0 مشو كاوللاب مُتْرَكَق رئاولا

 اا ردع اوي نع اقلا نب هع هيد عكرطت ركع
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 ِباَوّشاا رْمَأ ْنِم 4 ني 07-5 وسكس وحلا ُهيِفَسْلاَو 0

 باّيِعلا رفح مكي كَم موسي اسمح نإ نا دل

 ربيخ وع© لاقو : 001

 ادوبف بايخ فللتاك ام نيش
 ليدلا ميِقّنلا َلْعِو اوُماََأَو ن و 4 و : 59 0-8 1-00
 ا 0 لازجلا توم توها قاف نريرفن توعلا ىمأ

 نام لاق 0011.

 دي رععللا كوك 00

 اهنربع ت الع ىلع ىنّيَع ع باك دق

 ةيتكطلا ئناعجعلا 3 ا 0

 0 0 ىنب ٌُنوُسَأ اهيِف

 بزي مَ نيداَعلا َعَم 1 73-533 ىكْبآَو

 يش ا شنوم ريغ اًضويم ِهيِدَسلا ولع

 قاوم لجن 0 0 دك 0

 طولا 7 أَدِيِعَم ٌكِيَدَل ةلكأ
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 فِفكِمألا بيش



 ممر*“

 0200 ناّسح لاقو اك .

 ب

 براقملا . كرألا َنصْنْكَتْبَو دعما سنك  ”ةقننا تيناو تودأ كيلا
 ل ل ّىَك 1 7[ قوس تكشأو

 تاس ل غم اهب كوبأ كيب

 بسَيْعَأ ئتوأ نِم ىيشكلو داهيمأ قر اي بَحتَأ تكن اَمَ
 5 ترض 1ذإ تديت شوت سل اوذآ يدنفلا وكيس

 تنجح :فطشو ننيكا لب اباوع ةقوتتم سا
 تا ميقا ارق ْمُهُعدَ

 00201 ناسح لاقو

 فيفحملا راعهإلورقَقلاب اهاَصَرَو ىستوك رودبلا رش هُّهللا َنَعَل

 راَذلا يع َراَدروشلا َةرَش  ْنِكلَو قارعلا ىَت ُ ىزغأ تسبب

 ِراَرَت ىف ُهْلُك كاذ تّوكحآك اعيمج هاَدَسلاو مولا ِتوَح

 راَعصِب اهراَد ىف اًهثَنلَخ  ِدِحَمِل شْيَرَك تنَمَس اَم اَذِإَو

 02016 امسح لاقو

 نليوطلا ٌلِقعْم وجمل صئاام اَهِإاَميمَل '" وب اورتن ناك اَقيِقت ثإ
 لزعتم مدكمولا نو مكب م ىلع ا هو ْمُكْكَع َىدَكلا إف اوصتلا 1 5

 لعيب ةسنن اليس مك مهب مِهْيَلِإاباَسِيناو ادعم اولَخَو |

 ُلمَجَأ اذ ىَدْضَقلا َنِإَق ٍفيِقُث ٌمُكيِبًالاوُدِصقاو ٍداَمَسلا َلْوَْو '
 5 ُلَوَعُم ٍسْيَك مذج ىف مُكِلََأ نع مُكل نكي 1 اوهَقْرسَت نإ ُمُكْنَِق"'

 ل-تؤم هكر يَعلا ميوق فآو  قهآو سو فِيدكخ ىف ْمُكَلاَمَو
673 
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 ىشسع نايذلا ىشسب علبأ 11

 كوك بسن ل َُش سا

 باغ م حاسمرو 2 ٌسيواَيَمم

 ا

 سو و م ىلع مثدقاقت

 لاقو

 ايثب َلِبَك مقوبأ هاكب
 6 طلق تراك ولا ةامرارقلأو

 هرأد ن 0

2 

 1 ا 02 هر 34 0-3 721 ل
 ناكق يس رو ةلغلغم
 00 نفع ع 0 بيجر

 اناث سلخأ مَلَو م اظا 5

 ناسخ

 نوع 2

 عدتخ ةئج نإ باب َدْنِع ريكي
0 021 

 حد ٍنَق ركل اوفخاف سرد
 حجحْدَمَو ٍمِيِهَ كك سليم قدح

 ع لاو
 ٍةروشب زاجملا ىذ ىكذِح ُلْهَأ ادق
 1 دمار ل م 10 0006

 ا نان د حمص دمأق هه ارَطَو ىَصَق 5

 ةدوُهُش ركب احاَيشَأ 3 ع
 20 طور 9 || م . لأ حكم امك 5

 وُدْعَي ام بّصخملاب هلا بّرَح نإ ٌراجو
 دعت أ نك و دج اًهَلُِه ا ٍلْبَأَف

 ذك امو تشك اك اور َتَحَّبْضأَو

 درو طجتغ5 ٍلْيَخلا نوم َلَبَل 4 1 ري | ا
 ةئه اًهِدِلاَو ةاّرك# تعكَم امو



 نعلق تاقرسع اك كرا 4
 كلش ى اضأ نأ تمحأ تلك نك

 مككل باّدَعلا 2 أوك قوى
1 20 0 

 نك ير

 ةكيياكو رد 0 33 فَرعْكَلَو

 زلقِل لوكأ انك نساّمجلا يتلا
 تكد اَذِإ سامعلا نب لاكملا نيا ٠ )زآآ 35

 ميكي 55 0 74 4

 اوُزَرَب نإ ٍساَملا ُْث مهكر نا

 اًَهَبَش ْهُهَل ىقلث نلف اخ

 هب زكذب رت عز 3 أوثبك 4 مل

 اورفت اررئانؤأ ارميا ١
 كد آو 01 آَئ 0 ةبش

 ئبابأام هين يالا
 اؤداكت تدل مُهُتاش أم لكلا

.222>21) 

 لماكلا ناَمق لآ ل نادل 3س

 ىناجتقهقك هُكَدْبَع 3 دبع رسأ ارمأ ىّتَح

 ىناسِل قولا ري امو

 اوك رحب يصعلا يدك
 ناقدهلا ىلع ىكبت 1 مُهشَولاك

0 00 

 دا رسيش اموت احل

01.2821. 

 اطيسبلا سطح ْمُهَل ىِضْرِع آو مارك مه
 ردعَبلا ٌةَصَقَفلا لوح طَئاَسَت اَمَك

 4 ٌرساطسَعلا 6 م 3 بالكل “3

 0 يذأي 0 9

 0 رم ْنِم اًدعأ 57
 اوُرمُت ٌمهباَسْحَأ ن ع يضر اوُرَم اقول

 أوٌُرَصَص مُهَنَدَبْعَتْس ُدَيْعْيْسأ اذإ طيبَشلا كش

 020 ماذجك

 رفاولا ماذخج رخال طك أ ٌُنِصَتْلا ع

 مع م تكئاش تحك ى تئّدحأ

6 



011.6 27 

 ٌرْهَعَل ليوطلا

01565. 

 لكاكلا

 اكو

 ةَيصاع تسل ىتاق لولا ول
 هننعأ تقوصا نتا راقلا كسلا ا ع و ندا -

 14 نع 20 : ١

 اهلدعأو ىِيدْيَح اًَهُفرْصاأَس 0
 قاع ملل عاق ىغيزلا ى ل يس

 مم

 ا 5 كلا قيم 35 5-59

 ٍديوعَت ريع ٍنِمصَر ل يع

 36 يلؤأ نس 0 3

 لاقو
 املا بنط نع ككقنت ام كك

 اهدودحجج راسصسف اًهيِعاَسَم ماَّدَل

 ئكلبعلاو م راكَملا دْيِع مُهَّنِو امو

 رعبلا بقاكلا َكَلَخح ٌرئاَعَت امك
 هطملا اهلَب ام اذا شاملا م تر

 رمَقلا اَهَتْوَف ىَلاَعَت مولا امك

 ”0 او شاع ام لاذتألا ةرهز وكب
 دشاكم» بيرغلار املا ردقا نلع

 0  كجاَم رقآلا َنِم مزين ترضح 1َذإ

 0 اس ١/ نب ةعيبرل لاقو

22 

 2 هم ىنسبأو عسير غلب

 0 باغ لاجل
7-7 4 

 ا ٌلصْنَأو ةهليلخ تّنِر مدل
1 

2 0 
 ها رس تح نإ 300000 هةلاكتف

 ادهلاو ةلاَعَملاو ةناّيجفلا نإ

 ا اني د 00

 د يف 56 0 يم

 اككيِقَل مو تي ف 2

 1 يف د ادعي
 م دول انهي دش ناك

 معآ يعم ل ءاضفلا دف

 00 ا ا 0 ملل

 ع وناقملا َكْدَبع مس 3

 5 رْيلا لاتيلاك تلهأ كاَقَكَو
 مك

 صدقي مك ِرِح ىف َلَفْلَقَكَر

 ع



 ىف

 5 م : 1-0 2 1

 1 ترسبات ىّلعتِل ىرعبْرْلا ناك 51 تسل دك 3 نور /

 ارك ةكفقلا انإة في3 - هروشمةمتلكلا نفي مدرك نم 3

 اًرْذَقْلا اَهباّيْنَأ ْنَع ٌيدكاطت ةاَم ةفرطم ٌعَص عْصَس لأ كل ىلوَت

 يي طْشَو ُرْوَعَت َكَناَي كنت-َكم ةسددي اجرت ٌماَشِه اك

 ارد 1 ىسكتلا] 2 تمكرَت اَنيَل يي يقَعلا و ٌّيئبَتلا 1

 لاقو ظ
 ميسواهللا دم نع ٍةرّيغُملا رب تمتطاف» ءاّلعلا كرد ُشِيَرُق تَلاَن

 تيياقلا لف كك نم ةهئاسكأ 10 يس روب اورَضَتْلاو

 ميسِقاَمك باج 1 ا ايهيناو نام شف نيا ا

 ميواقسم اجلا ىف قيناعم عني دنت سيكل شرك نوره
 مورست تسيب ىف 1كم فا و مهتوُهل ىف ْىى ذ ٍمْوَقَرِلاَم رَتاَو

 مومو ٍبوستم ٍموَقلأ ع ورا اصل "اذ تنك نإ عش ىنب ْنِمْوَأ
 موسمي نب رع نو ف يتلا دنع 2 ٍةاَركاَملا نم مُكْعَتَم الك

 موُملاك م ىَلَع ٍلاجِلا آه  ٍةَرِهاط ريع تَكاَبَن اهوُمكمَلْسُأ
 مولا و رقكلا َدْعَب َلَهَجلا اوُبَراَوت مهدت ىف شخ ةريِغُملا وُكَب

 ناشح لاقو
 3 1 1 ل ًّ

 ٍديِصلا اًوَلِلا باكضأو سكش ٍدبعؤ ٍدَسأ نيب نو وأ مشاه نم تلك
 0 3 ني تعا ل :

 يييوعدي وما هولي بدط دلو وأ لّدؤ ىِتَب نيو
 1 / 3 بي ين 07 07

يالا را مح 5007-5 تير ميت نو باوَدلا ىف 1
 

 دج األ يلا ٍفَكَح شب نيزأ وكف دل دق لابألا ٌةرْعُ نو تدُؤأ

 ٍديِمآَعلا لام ابد :!ذقلا لبق مك جيف اهني الأ مهت لنا

10 | 

0112 

 طيسبلا

0126825217. 



01. 

 لماكلا

 خمكزإ

01 

 براقتملا

 ( ل.

2 

 لاقو
 اًكسيوكَمم 3 0 تلك تارا اي

 0 0 ىف 53 َتاَوَحَأ

 همكم صّوسخألا نس 0 | كيرلا تأ

 ما

 ينسمكلا تلا ِْكَلَأ تْعَمْج
 مم 3 ياو 51 دية دك

 امَهلاو ةَناّيِيلا ٌتكَدِلاَو تئزَوَق

 نال فا نأ كسول ناَبأو

7 

 0 تالستح لا َنفضْتَب 20 ىَلْوَألا

 ابنا لالا 56 همهقَي قَكأ

 يده ع

 5017 127 وز 0 :
 باّرغ ٍوهزو ٍةَسِموُم شخ ىف
 باُذََعَو قير تترد أوبهد

 ااانممحأا سيئاقَت قيكسع مولا

 بار ارغألا 0 لا ل

 ةريغملا ىنب وج# لاقو
1 < 

 اردت سو اشيرف ثحلاس
 مني رجب يصرع

 اويؤُكي مكل شئرق تَناَق

 1 ل 0 يدع
٠ 0107 

2 

535 

 7-0 اذ انفانخ داكن
 ب

 اهنقح ها را مط 60١

 0 هكل راع ةرهشجو

 لاقو
584 

 تطَركف اف ديلا ٌصاَيِح شئرفتم آل

 ل 10 اورو

 ةفئانلف شيرق ىف اع هّللاَو

 ١ ما كا
 و 7-2 عجور يمك 0 32

 َ م1 ب لون

 و عع

 ا 0 ةجي 58

 يب

 .: 1 لالا ع

 مراو اهجحبر نم ٌككفناف
7 5 - 

 وكم 0 ُهْكِم مسك مه 3
 لآ 0 قنا دارو لا ٌمَهَضْوَح لَدَت

 ([ةغ 6 ايناَيَح كش ردك

 اًرمعلا سلكملا طشَو ْمِجصْعَي ِدِقلاك

 اًرَمَقلا دوز م ميسو حور اذ

 اَركذ اسِراَص اًناَسِل هّْيَلَع

 ام دادي اند ةميذحع ىلإ

 اشتق امو المااَمك نرجعلا دنع

 ىحتأ



20000 
0 

 وكس 59 ا
 َناَقفِج ئسف تكنساوجكإلا جوست

 عغوتأ نإ ةآَرؤعلا نع ضرعأ
 3 ٍروُمأْلا يسمع لاوشسلا عَ

 ْمهلعِفَو ماركا ةَسِلاَكت مّرِلآَو
 ا 0 7

 كد 54 ت3 | 2 ١

 اًهريَق فل فَنلدُد ] كسفتِل َْدكآَو

 فر لو ي سوففشلا ٌداَدَْعَأ ثؤملاو

 ىناَوعلا موشرتلاو راَدلا نم
3 َِ 

3 

 ْذبَسلاو ٍلّطعتلا ىَلَع هاي 3 امه

 ةريغملا نب ديلولل لاقو

 ليوم ا شرق 220 ىّتَه

 اهيبأ نع ٍِصْيَصْم وُكَب كفن
 لؤسع دمع ةزينشلا َتْنَأَو

 شير ندم ُبسقياطألا عال

 اهطدسق موز نإ َناَرِعَو

 ةدواسح كِمْلِع نيقَيِل

 5 ةدكسِإار مص لكما
 ن ني 7

01.6827. 

 هامل خذ 1 ا نإ

 7 مهلآجخ ع 0 ال

 اشعل سارا مِحَص مص

 عقدت ايهطتعو ىلا اًهنيِدِبَك
 م 45 2

 عفت اج ب ره ىذل كف

01212511 

 تيفشلا - رولا كلا را علم َنْئَب

 يفآشلاك راب رم معلا
 تاكتطألا وكف 1[ 8

.01512 

 رفاولا باص اَيَموُرَأ ىف تكل اَمَ
 باَوِهلا ْنَرَْسُت تسيح مشل
 ثباطولا كقِتاع لمع تدْنَأ دن
 بك مكين نود تقال

 5 باَبللا ُبَّسلاو ٌرِسلا تاك



10 

15 

0151517. 

 لماكلا

 0 وو ا 8 ٌنُماَقَع

 ةلوح راكلا ْدِقْوَملِإ َقْبَي -

 افللشأ نوي تدك را 1
2-7 

 نإ لك ةدسعست 5506 موك َن 7
 مُهْلُك سْؤَألا ودب ةيفذ 1 دقو

 اوئَراسمَو هير اجلا وثب اما
 ةتولذخَك آ هللا ٍلوُسَو مام َماَهَأ

 مكبر َنيَِس اي ْمثرَفَك نإ اونو
 ىَمَولا ريح اذإ شيب مُكياَمِبَأِب
 ايات ناَمْتُع عقلا ىف ٌتَرَداَع امك
 1كم عاجلا تحك تَرَداَغ دقو

 َتَمْقَلَت سد للا لوش 57 ِفَكَب

 مهِعوُرُف -- ُةَداَص ىوؤت ؟ زل

 اا نس سس هللازعل

 ماسهسيس رخو ى 5 اوك ْنِإْف

 اهب ةلزكَم ِدْلُعلا ناكح قاف

 امس

 ' اسظف نيس اي ما ناك َنِإَو .

 ا

 ل 06 لفأل 2 ا نإ 00

 عيوب ٌنهلضَأ نم اَم كَ
 وه ب باَممّشلا فاتر اذا ند
 ٠ 00 مامَعلا لامس ةبكارو

 دلطف و ا تنك 1 ىو

 3 ا ' َفَْوَس قهلا ّنِإَف ٌةيِفَص

 ظ ُحِيفَر تائط ٌرْكِذ اهل ناك
 عرج ءاَقْللا ف هن قاك ام

 | وشو ٌمهَسَِر نو ٌرِصاَن مهل

 5 دوش 0 ب

 افك ني َنْرسْحُي دق 5 5 0

 عورفو ةداص موق لك نو

 ” 0 دطم رهو ولي ىوت ليتك

 ٠ عيرست رّوألا ىِضْنَي ىذَلا ٌرمأَو

 ْعيِرصَو اَهِفَوَج ىسف اع ٌميِهَح

 ةفاقو سيكل ر

 قماح ٍن-طأوُسَم 2 اور رج



70 

 رع 0 لوقا ا م

 | 50 مله 34 أ ْدَقَو

 انك دف تبلغ ُدَكَف كفن الَف

 اًمِيف 0 1 0 مه
 مهو تصمت مول ٌرَكْقَت الف

 دع اَذِإ

 20 كش ُةَماَسَت

 3 3 ندي 5 ةاطألا نع

22 1 
 راَعب َسْمل ُهْيَذَع ليِصألا ّنأ

 ني و

 راَصنألا رشعغم كَم ُناَبْكَر

 راجابلا كباب راَدقلا اص

 رادسك 3 زاب ةيقوطلا» ري

 ماوس سؤ شيابت] 9 نم ىلع
 ما 1 0 ات 7 0

 7 لاو مدَقُم مدقحاا سساّرْلا مه

 مارسكلا 50 اذ اًهُممَدَتْم

 ماظن اَهَل سيل ىو ةنََب
 ماَتِللا ُنْيحهلا كليب 0
 ماسح 3 ر-كاَملا 5-0 8

 مارجللا ةقئأعت بسن 0

[ 

01181. 

 لماكلا

01610 

 رقاوا

0111.817 

 رفاولا



 نع

0016 

 امااَس اس ٌةظيَرُق تّيِقَل دَقَل  رفاولا

 هيف ناك ءآلب ههَباَصَأ
 ضد د

 مهيلإ ىدشمب مّهاتا ناد

 بكم يخاف ل 000

 م (ررع

 مهي ريطلا مودع ير مه

 32 يبرق اًكاضن اهلشو فدراَن

 حدي ُناَشَح لاقو

 دما نا ا أ اذإ
 هين صدم

 نجا ب. رت عوج
 ع هذح اق دير َنْب َكَكَس

 04 م6 ا 2
 دب شبك ٍبْرَص نم َىَرَي سين

018. 

 ٍلِئاَقل ًااَقَم تركي مل لاقأذا ليوطلا

 قل اق لوتللا كام و

 ةداوش هه ماقعرت اًيلعلا 90

01 

 تقع لا نعل ابو د

 تسضكَمَت يدع نيل َكوُمُع
7 

 اوُدَقَع م ةيبسب ّ ويبسفو 1 تيس

 اضيأ هظيرق موي ىف لاقو
 4 بب 2 أ 7

 ريصن نو لْذِل تدَو اسو

 هللا همحر ديز نب دعس

 رِيِصَتْلا ىِيَب باَصَأ ذك ا اًوَش
 مايو 00 ا

 رو ةَضلاك اَهْيَلَع ٍناَصْوَعب

 ما مهيلَع مهْواَمِد
 د ص رتو ه- 3-4

 روخقلا ٍدكَقلا وذ نادي ٌكاَّذك
 325--- 1 ن1

 ىريذن تبق ْنِإ نمخرلا َنو

 | الم تقلعم لاجتلا نم
 0 1 ران نمل

 اك آو اًذج لؤقلا ىف ٍةَبَرِإ ىذِل
 كفو آو ايد ] اًماَرَذ تليق

 00 4 ا 0

 - رسواسع نب وركع دالزأ نم كَم
 " رِتاَوَجلا ٍتافمَْرُملاب هُدِعاَوَ
 3 0 ا ا ا
 0 رمِضاحو قاب 32 4ْئَع قاض امي



 ناحل لاقز
 اني 4-5 رص رس سس 1 7

 4 م 2 2 0 هللا

 هيباكفو هييدبنل هش ل |
 ب

 كفو زيقب كغم َلُك ف
 اهتتانع 1 ف ٌليرّبج اًمياَكْكَي

 امك مر عيل الكي

 اني قبلا 2 ا

 يس ىَوُم َنوُمرْبُملاو
 امي َلْياَصِو برك (بأ لزاس

 مهئاوَرَع نم ِباَبْلا ىو لكَ
 0 اندر نه نا ان

 ا او حقو ل ا
 4 0 < ع 7 0<

 اهنزح الَهَس ضرألا اككَرَت
 20 كعا

 يعبد لابل يتلا ١

 ةظيرق ىنب موي ىف ناشح لاقو

 اَهاَكح ام ةقئرب تيقن دق
 ض 2 5

 اكس مه 0 ناجم َعَسَو

 ى-ةح دهعلا ضقت اوُحَرَب امف

 كوع اك 5” :

 يحل ٍراَكب َنِونِووملا ٌراَصف

0157. 

 لماكلا مكشإلا َمئاعد َماََأ اًكبَو

 ءادنقألاب ةجويسقاب انزعاو
 ماهل ترف نع 00 هيف

 : ماس اك َسِيَل 35 كل اََِيَق

 ب 0 0

 10 مل لاو ركهلا 0
 مآ در 2- و رجا نيَهحْلا موي موسم

 ماقغول فشلا ربك

 2 ا و ا

 15 00 5 م ةَمهوظْدَم



 مدام نسم ةورؤلا ف صبا

 مكه ن ع الا

 نيكول 0#

 دل كملظضا

 ةةفتع ىف ُهّللا ل لك

 هِناَدَقِفِل ض

 دل اروح 1 2 54

 رردتقاد مدد كا نانكو

 ىبلحأس او هده دن اي ىحَرْفت 165 ١

 فر

 : 2 نا ةجقف ىلع ىكلاو

 0 قم 5 رح 3 :

 و ---ج ' و م م

 هل رسبرو 1 رمح ةاَدَع

01877. 

 و
 يم ئرع

 رهو تيكب دنلو للواكلا بحث
 ىل تيعن نّيِح تلدو تععزج دقلو 1 ا ا
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 اًهِداَمْعَأ نو لست َنِيِح ضيبلاب
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 ع يي
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 «>ج عاد

0 
 َُّع 2 قيد

 لطابلاب ٌقعلا َنوَدرْمَي ري مَن

 ٍلِتاَف ْنِم ٌيِشْحَو اَدَي 3

 ”ايانهلا كرام دوم

 لِما لا ر عقلا ٌروُ دوَسآَو

 لجاّدلا مج طلاع

 اان ابان رغأ لك نع

 ' ا راقلا 3و ىتداولاب تكي مَن
 ٍلكاكلا ٌةَرِبَع ىِرْذَأَو اًعمَد

 ظ لاجل يهل انك بيسلاب

 لهاج لا ثا لك 5

 ٍلِئاّذلا ِقَلَعْلا تا َنوُسشْدَي

 لماما سراسقلا م ٌريِزَو مَعَ

 هنع هللا ىضو ناشح لاقف

 3 || رنأ ىلع ئيدلا تح
 0 اه باّقغلا ل احلل يرسم

 رد ا

 | هج أَو ل
 0 ب

 ل

  5000اَكِرَمْعَأَو ١

 |(|عنجج دن درَملا نم :

/, 1 

 3 : ا 5 2و 9

 5 اهب كاست د ةيارذق
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 2600 هنع هللا ىضر نافع نب ٌنامْثُع ىنرَي لاقو

 0 1 د لاجل اي

 ملهاش نام 8 وللا 3 يق

 هب ملأ بد ىلع ُةولعق ام
 «هه ع 2 5 11 1 4 7 قل »

 0-0 اب تل 5 دنت ادإ

 5 فوج : هنا ل 7 ٍ

 بكسور +-3لا ةكذ مكي 5

 قدصَمَو ث[7 13 مُكيِف كي ْعَلَأ

 ترهاظت ْمْوَق ع ناميِإ ترفظ الد

 بلطملا دبع نب ةزمح ىثري لاقو

 اقف اَمَعَراَدلا فرع 3 له

 ماا حب ارش 3 1 نيب

 مج كرمان اذ ْنَع ء ع اَهيْلاَص

 سم و 3 اًمَع نك اَرآد تكيس 2

 تست اذ ىّريشلا َنيِلاَملا

 هنود ىذدمل نيشفشلا بقراقلا

 تهم اَذإ ليلا سانا

 طم -* لا نمل ىلع عيني نمل تبجي ذل

 نّككلاو كثادكح عل فقل امهر َناَمْكُع

 نقلا ملشُملا ٍنيِمْلا مالا لَ
 نُحب مك اوُر اوقّطَت ىذلا لإ

 5 نيك نيّذَعْلا ىلع عنمدب ىِنِيع

 0151 اضيا ىنري 0 : ! ١

 ليوطلا ٍدَدَقُملا ميدألا كاد ىف هللا ُِي

 دكهم ريع ثاج رْخأب ْمُكُِج جو

 دكهم نقع ديلا م مد كيفَ

 ٍدَهشمم لك ىَدَل اَدْهَع فاق

 5 ٍِدَدَسُملا ِديِشَرلا َناَمْكُع ٍلكَق ىلع

01517. 

 عيرسلا لطاهلا "8 تملأ تو ريب ير ص ّككَدْعَب

 لئاسح ىف ءآعؤلا ٍعَفْدَمُ
 لئاشلا ةعوجرم ام ردت مل

 لئاكلا ىذ ًةَرْمَحع ىلع ُثكبأَو
 5 ل_حاملا ةنشسلا ىذ ىف هاري

 ٍلباَذلا ِصْيسعْلا ىذ ىف ُرْدَعَي

 لسيسييلا ومئاف ىف فيْللاَ
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 ليوطلا

0 
 تكتملقو 6
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 ىرسك هلثق ناسغ نم لجر ىف ناشح لاقو

 ةبلودو 0 فر ىنل اكن ُّ

 ممسكا ةنبللا 0 [ ىنَعَجَفُت

 يع 1 نيرا كاي فعول

 يب
 21 و ةراضصح ع نسي َرْففاَو

 كا اي ةَيَوُج اي ِنّيَعِل

 16 ب 0 بكاش زا رايد

 سلكم»و عشيسلب . نا لَك 2

 ناش عىل كة
 ُهُكيِطَْسَي دل

 ٍةَلطمَرَو

 لاقو

 ٍدِكَع لبق سانكلا كو اك
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 دع سقت يللا هللا اك 7 و

 ووو قدك هللا رضكب رضي

 . فردشام ٍقث ريخ ىم |

 ىقمي نم وزعم :فؤرغعلاب نيني
 ئييِدَل ىف اوُشَحَفُي مل اوطبكخ اَذإ
 كاع 0 فاو مهواَحَو

 47| 7 ةهيف ُمُهراَجَو

 قسنلاك وأ قلاب مهنئا
 اردهجمي لارمئامؤأ اويراع اذ
 ب ةييلشملا يما اكو

 ردع +142 ٠

 ملدَتِملاَف نامدصلا نم ْفاَكِق 2001
 لا ٍليِلق ٍباَّشَو صيبا

 مدرع 00 لك ن ل امُهكاَيِو

 7 و كيلا 0 5 7

 مكهع 5 و مل كيكلجلا دوُمَع 5

 ' ااداررانم غ نم ِتاَصقرملا َنِم

 لصضملا اَنَل َىاَك ْمكْسِإل ىَنأ ام

 8 م 000 5

 0 لا توت ينم همام

 . 7 / 9 1 مهفوزعم ىلع م

 لد ٌمهَدْنِع ْمهِلاَوُس 9 2

 لذح آو هيلع مّْرَغ 37 [ لس

 ليعلاو هم ةَماَرَكلا 0 ىو اَم

 0 لمت كت مل و 8
 3 م ووو أ  موكىءرؤ
 ا 2
 ككقلا ِهنَباَحَح : نم ةئلّشغ نم



 1 1 نم مودا

 2 و 0

 مهنا نو-فجوملا تبسي ]

 ن هَ 5-98
 21 هر رح 4ر دع 2342 1

 موزخ* نب رمع نب دباع ىنب وجت# لاقو
 - 3 و 0

 هددت لكف مهو بٌرَشب انيك

 وكلا اذإ ثولخلا *انْئأَو كولك
 اطسقاس َىِباَرُرلا ءاحنأ قوق قرت

 هيل َنْيَصْر اوُناَم مِهبَسْحَكَ
 ددَك ٌقِشللم ىعشَي فطَن وذو

 رار لزغبع اك عهجشو
: 3 74 

 15 راذلا لأ هاَمِيب اَوُبَلْطُي ْنَل
 ًّي و - ن 7

 راَرْبْلا ع ْمُهِْحاَصَم تبي 43 د 00 _ هه ٠7م
- 

017111. 

 ليوطلا اَدَصقَمَو اًسْيَن توناكلل َنوْدَعُب
 يح ََض ضي 2 53

 اَدَهْرَسُملا فيِوّسلاو .وُبَصلا اوُناَهأ
 اكمام نط ور و انبوب لاك

 ادع مه ممادِن نمحك ههِتأت ْنِإَو
0 3 0 3 

 5 1 يتب ث اَهيفاَقكَت كحاب دب

 0111. ناقيعا لاقي

 ع 2 0

 ٍلاَوحأَو ٍرْهْش نسم ٍلزاكملِل مك
 نطَت نيو فَلا فعن نوُد ىوكشُملاب

79 
4 

_ 

 ا مم ا ٠ 17

3 6 

57 

 مهلعفب ٌماَوقأ ُلِواَعَص اذ اه رح دي

 مهب َحاَبط 1 اًماَنأ ىَمْعَي ُلاَملاَو
 و 0 و ما

 ١ اهب حايرلا ىنتسن

 طيسبلا ىلاجلا ىَرهملا ذقت َمَداَقَت اَمك
 لاَصلاَو ملطلا ٍتلوُأ ِتاَعِفاَدلاَ

 لاع | كأ اكاضح تدعشأ دن

 ٍلاجسلا َمِاَن امرك أَو هم
 5 نابع قيم يوم لاري 1 3]

 لاغللا اَذَو اًكوُلْعُص ٍةحاَمَسلا ىلع

 ىلاَبلا ِنوْئْملا لوُصأ ىَشْعَي ٍلْيَشلاك

 لاذ ٍلسأا ماّئلب ىدكتو
 ىلاق الف ىِلَقَم َرْيَع ةققراق

 10 ىلاخ ُهَحْبَف ُهْئِو ٌرَعْشلا بصف

 لاَمْجِإَو ٍفْرُع ىف ثواَوَعلا ىَلَع
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 ناك لاق 01171

 دم اتسبأو ةراقسع نو صلخت دقت لك قيصملا لِكأ اهي تمر لير

 اب ع ٌرِداَص 5 مه تلُقَق مهلا طضَو راصُنألا ىلع ترم

 رْيئاَوَس 0 5 0 تح اَسو يتيتعلا ِتْيَبلاب كف 55

 ٍرِضاَحَم داب نْيَب ّنِم اَهب ماي اكن ادب اًعَل سيرغتلا اهي تئكُذ

 راوكلا ءاَسْنلا ٌقاتْعَأ 0 0 هل اة َناَرْوَ 10 صرع 5

 ”داصكلا ل 5 امرظنل  َةَليِجَر ناَبصْلِل ثَقلأو تح
. 

- 

 >2 ١ 5 3 74 31 ع وتب زج 57 1 : 20د 3 0

 ٍإ رسواسف ءاكوَع ٌقْوُف ردبعص تغفو ةفط سل ٍقز نطَب نمو كلك ادإ

 رستاق مزمز اه نو ٍقْنْوَر ىِذب ' اجفكئ كشف ٍةوْهق سأكب تّمق

 هنع هللا ىضر نافع ن د نامثع ىثري ناسح لاقو 0171

 0 اا لال ةدرللو  ...اهرذت تنزع 1 مب ثدزأ .. لماكلا
 راد ا اوُلَدَبَمو رهو 2 0 2 ا

 | لا ف ءانوفلا ُهئاَكْكَت ا ٌدَرْقُم ةوُهْسْكَرتَأ

 اظن رشف ا را هد[: اجيتام وهدي نانهل 5

 ةطشنقولاو عكدشلاب ميد هفيوُهغعب اهّدكع مولع

 ِراَكْسَلا ىِذ تبل و ير ديوس 0 3 3

 ٍراَرصب عقعوفج دي ىّقح زلط ركع 0 3 تنوعت
 | دب سلي اركرأ كوادَبأمهنواسمإ غب ىوئوك أ ةللاو
 ااادلا عم ِءاَوُم َسْيِيَك امل 6 سهككج امم اَذإ ركب ىت ٌةلئَأ

 راو للرب ةبراصمم تصلح ةوج لاهلاك ضي اوُردَع
 لوفتكلا ع هب ُهَلِلاَرَصَت ىلا دعب اَهْلُك فئخ رّيخ نم



 ىناشح لاقف

 2ك 7 ري

 ميكفاف اَهْرُص ٌةَرَمَع تعَمج

 امهاظ اذه كتم عكا

 ةلاَوحأ نم ناسخ كلا

 اَذإ بغكو كب ىلاوخأ تلق

 رَتْرَصِبَأ ول ىل لاك بي
 ةككاَص نإ باّبلا اذه َدْكِع

 3 ع .-
 تيفطأ اَم اَذإ َراَكلا ُهِقوُي

 اوُرب-ط7 َناَّسَع َيْيَب احعاص من

 هئكئاَميا اَهَلِقْعَم اولعْجا

 -َراسح نم ملعب ]عي ْنَقَلَو

 انكتب لخ نأ تناملك
 اضكيف لال يف زعلا ماَكَأَ 7 9 م 2 8 ٍِظ 4 4

 هنن زيعفت نوف ىلضأ مهو نأ هب نام نسل

0 5 - - 
 000 ي_ئملاو ّرعلا له مع“

 اعيانعتلا نييك[ ارا

543 
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 ٌرِصَعلا بلقلل ٌنِهْدُي اَمنإ
 < | + تا

 ٌرِسِ ىَرَهَع اب ِكْكَم اذه سيل
 ئمُعلا ئَّشلاب ُلَكْسُي اَمَثِإ 4 7 3 ل 3 12 نو 0
 ربذلا تاروع لاطتألا ملأ . 25 نا 3 200

 ةرِصغلا مولا ىف ٍةَيِشِملا طبَص
 8 00 ا 1

 ٌررِهلا باَبْنأب َردِقلا ُلِوعُي
 وو 2 2

 رجح و ورمع َدْعَب ٍليبق نو
 ير

 دو يسوع أوي لبا نيالا
 10 ابو افااشتقإب شلانقلا اقبع 2 هب 3 9 ملا عر ع

 ب .٠ و 0

 ريكسلا ٍفاَرطأب رذجلا هِيَ

 3 م ا ا يل رسب
 4 د مأ ص ءإ َنْعَب اوهاكتف

 ف

 لمررلا

 ٌرطفلا ٍرْيَغ ىَّفَطْصُملا ميفمتاب

 اة ٌوُقُفلا ٍاَوْقَأ ٍلَدِ ٍناَعِطَو

 نش او هين اعلا

 رف فيِراَطَع سبا اوُمِداَع

 ٌرِبُكلا ساكلا ىلع ُهْنِم اكَلَ

 رجخائملا رْكَقِل ُساَدلا فري
 20 ٌرُسُع ليم و ساَكنأ ُرْيَ

 ٌرِمَمْلا ملِع مُهَدْنِع موق لك
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 لماكلا
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 ليوطلا

 يكدر نرش
 ة-قسفر ةتهحل ىلاهخنو ّىَلَع اوُدْعَت

 ل سم انوع 1 اذ

 د اهكْنَمم لا َمامُأ ىنأَر 4 ع

0 

 : 0 بفُيَشلا دايك .- ىَتَع زي“

 يبخل دنهل فويس 4 ِدِمَتِف ُْف
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 ئ اَنْعَم كيلا يم ع لو 0

 مع 0 مَسْأَو وهل ن س ةداذِسألا ى

 عسكر هرادغا جيتس غرف نو
 [دطف م ءاولا نول لس مياقي

 عاّملاب يبث لّقِو َلَماَنألا ىشعُت
 ىعاّذلا تا ةهصامسأ نإ منوع هع

 ع
 يي

 دادخألا دجام ٍةَئيِلَكلا كَ
 ٍداّمعألا عِفاَر ةكيصقلا َلَذَب

 ٍداوعألا بي ٍةَئيِلَكلا َجمَس
 ٍداو_لا ِهِلَصَمِب ةوعَي ىَسْمأ

 اادكضل نقال شع يع ناك امه

 داعي لا ٌةوكض 2 ىَنَح

 ملسو هيلع هللا 3 هحدمب لاقو
1 

 ةلاج# ّْىَك يل
- 

0-1 

 ةردقفَو 0 كغ امان بن

 ايناكعي انيكتم اهعاؤي و

 هك خل يرام اًنرَذْنَأَ

 0 2 لا
 1 ْنَم لوف ْنَع ٍساّدلا ٌببَر تَلاَعَت

 37 ٌرْهَألاَو امك قلغلا -

 ردع للشك وبلا فاتك

 ٠ 0 هع و 1 3

 ْ اكعكلا ُليِقَصلا ع 1 امك 7

 . ري و

 ' ةج هك ةنللا هشبل اًنَمْلَعَو

 7 ُدِهْمأَر اعأ تن اَهلإ 50

 ”ةهغن كاّبإو ىدضتت كايإن
 0 ل 10 74 هج 4

 ' دلت اهيف سوّدرِفلا نم ناتج



 ناشح لاقو

 ا يالا ٌىَضْخ هني ملا

 ٍَدقَص 5 ف ناريجلا ىسصسخا 0

 >َ 1 17 أ

 هدكيتلو ىرسهسغ 5 الو ٍةَللاَوَو

 ىو نإ ةَماَمَعا قْوُط مُهك

 بِلاعّملا َس / 3 راكع عجش ىنب

 ٍبِِناَوأل 1 01 ىو

 براقألا كْكِع ٍلوَقلا َلاَقَيَحآ
0 

 بؤتاتَملا 200“ تكّوط د ِْف 1

 ردب موي .ماشه نب كثراعلا رارف ركذي لاقو

 ٍلَّوعم َرِيَغ تلّوع دق راح اي

 ةَبيِجَت نيدَملا ح ل َّت 3

 ملاك قس دك ثَفلَخ ُمْوَقلاَو

 ىو ذإ تكي ن١ 0

 اًهلكمب وف تنيجذ ْوَل تَرْمَعَل اَمْهَج

 ُهَعَمَح تلفن ل

2 

 تانشعألا 0 جاهلا همكم

 باَرُقألا ٌةَئيِفَح ةَفيِفَح ةآرججلا لي يل

 باهَذ َّي َنِبِح 5 ءاجألا وُجْوَت

 بالسسألا عُيآَم ٍةكِيألا ٌصعَت
 بانيفألا كلم ُمَمَحَأ كاَتال

 باَذَع هوسَو زيزحم راكشب

 ٍحاَطَقأ ثنو لِمَ ُسْيِمَل تئاَب

 ةرواك* رضن ى ُ 7 ىف تدكبصأَو

 ا نا نا 0 .َ

 يي 5 72

 و ميظعلا 558 20 له

 مهل نهي 2 0 3

 مهيعَس ناك ٍمْوَق ِلُج ىَلَع ىعشأ .
 ْملْذحَأَو اوداع نم ٌمِلاَصَأ

| : 

 عارشأ َكتاَذ اًعْرن َرصَعلا ا

 مَرْضِإَورِع ُْف َبِطاَبَألا ىَع

 عارتإ اذ بور يقرا ف ف

 ىسِعاَوَج 52 لوقا ٌرِمَخو ديلا م

 مجاب سو ُهَفِراَجَع تب 5-5

 عاَضأَو فران ؤل كسِيْعَي -

 عاكسلعد 2 اوس ةرَيِشَعلا 5-5

 ءاَذفأَب اسيوي ْمُهَل يع 7

0116 

 لماكلا



 0 ا 0-0 هيل ص هداع ها مرن
 لا ليلي امم ٍةَيمِقاَقَو ليوطلا

 ُهَدْكع َرْعأبلا ٌقِطْكَي ال ىذلا اًهارَي : 1 5 و - 000
 ل (رو 7

 توتلا اذإ يوقحللا باتذأ ككير راكم

 نعل 5 تدوخ ٍف ٍفوُرِعَملاِ ليام

0611 

 روزّدَمْلا كعب 5 نسيم

 ل

 ايوجب ار ماتألٍر بح بِح
 يوما ةهخأ م 0

 5 ناك -

 عذب ٌيِجَرْرَكْلِل ىيوج مش
 4 0 هه 0

 اةنانفغك اخ مِهِلْكَق نيم اَناَثأ نق

 لاقو : : 0

 ٍ م ءاحك - 0 هلق اَكْبِغ ليوطلا

 :رْصُن ىلاكت له له ىرْعِش َتْيَل اَمَق

 37 در ا
 2 ارش نسم نَح اذ َناوفَصَو

 مهْفوُيَس اول مل ٍلاَجر دنا

 ٌةِباَصِع انو ءاحكاطتلا َدِهَش ْوَلَو م

 2 أ ٍٍك لا قس 8 آف

 ةحاور نب هللا بعو اديزو ارفعج ىثري لاقو

 هللا مهمحر

24 0 

 | انهلوُرُن  ءامشلا هع ِ و تييقلت

 اهلرثي نأ 0 نر جاي

 0 اهيترصأ انْيككح أَو 26

 اهئؤس ةريوعلل 0 ما

 | ٍروُبقلا لْمأ اَحرْلا ىف ىَكَاَو
 0” ربيوغتلا عفو 7 ل 2
 1١ روطأملاو كيِرصلا ىَوأَم مع

 روذشلا ىف ها يب 0 َدِيَس

 ىِروُرُشو هلل اعَم ئنرحم 5

 ا0ةرتبف مق نآكاديم
 رووا ريغ ثسيبسأ نر

- 

 | ا[هباقررَحم بغك ىثب ةار

 | انوا دْزحَوورْكَك رهع نب ليَهُس

 اَهْباَصِع د برغلا 97 ادينوبن

 اهبل نجع مل اكو قحِ
 ااههري كان وي ايَلَع نا
 هبات لع ترَح تَحَقل اذإ
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 و مهب أمد ىلع ْمُهُسْوَر ٍمِهيَدَل ريع ىتق 5 اذا مص 7” ووروو

 5 ٌرشبلا انل لاَقُي اهو اوُعِمَص امي هت 1 اوه ْنِإ

 رعت يلم وا بيلا رقي ارو ىنْبُسَي ٌش * كفي ! ىَدِجَأ
714 

 يم 0 زاب يشب ركب تهم ولو

 رو اهل تفويلا ري َء ْنْكَي ملاذ اكيوُقنب اكباَسْحَأ ىلع اًكافح
 ٌرهرلا اهناولأ شح ٍباك عورلا نو 2 تَرَربَأو هآَسِفلا اهيِراَعَم تدب

 * 0117 ناش لاكي

 7 2 6 ل و م 0 7 م 1 أ 12

 ليوطلا رَبّيخ ساو دَّهْشَت ملَو تنبح ١ هما نمي تلاق نأ َنيِح ىلع
 رهعُملا ٍديِدَملا ٌبْرَش هب َرَمَأ درسه كلو نبع هَل ٌنَمْيَأَو

 ِرَسعأ َرْهَغ اًسِراِف اهيِف َلَتاَكَل درهم نأ ْنِم ناك ذَت ىلا اوك
 9 كل

 مسا ريغ هذكو هكون لك او - وريم ليعف ق6 هلا

 01:77. ىرغنرلا ىبال ىورتو ناسح لاقو

 لماكلا ٍراَدلا ٍدْبَعِل ُهُصِاَح يملا تكاتك ٌةَضيَ شر تناك

 أ-5 3 ىذ هلل ِتْيَب ىاّديخ فهر ل مَهَضخ ىِنر 5 00
 و ني

 رايسلا ميت لكأر ىياكتتلا قس الا مراكملا لأ

 راطقلا امَقلا َدنِع ٍةَدحابَو اهلك دهامملا ىف شيرق ىو

 00 اهنع هللا ىضر ةشئاع ىف لاقو

 ليوطلا لفعل موُكَأ ع نسم ىو حيطت» هيرب ْنَرُن ام َناََر ٌناَصَح
 ىلهائأ ّىَلِإ ىطؤص تسفر 15 2 مكْعَعَر ذك امك مُكوُجلكأ تنك نإ

 ٍلِحاَم ْيِب ُء ءرمآ عَ ” قس ليرهلا بكي طِئالب نضل ليف 3ق ىولا نايف

 ٍلذاعملا نير و رولا لور لآ 2 ىنرصُنو تييحخام ىو 2 ظ
 ة ليال كه ُهَئوُد راع ٌنِيَب ُهَ 27 ّساكلا ىَرَت 1 كشف اك مهل ّنأب

52 
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 اوُرَكك دو اوزعدق ُسيِبَخْلا ى
 ىلا ٍقْمَع نو ةديَرُم تناَج

 داهم ىن اّزِس لولا نوُمْرَي
 هك ا اع هس ضأ تان دن

 اعلاف 00 . ده يمرسلاا» 0

 0 ارةدعأ ىذا يقلل اق

 + دم

ٌ 2 0 

ٍ كيسد ل
 -_و

 - و

 ةعرا ؟ لكلا طِماَو راَذلَأ

0. 

 1 ىسمأ دعئرفْلا نيا

  ىيدَق مُكِفاَكْعَأ فَو نب ٌىَشْخ

 ٍدحأ ْنِم ك1 ىلاكايل ىَددعُي
 دما ار 5 ىف اًمِشكْكُمم اك وأ

 "يلا رْمِعلا

 دوجلا ضراعلا زم ِظيَعلا نو ىرخأ
 7051: اًماَطخي ويف ةيي نِف
 0 . 5 ءابألا كركي اًمرّيخ 6

 ' ايربلاك يقلا 5 نري ضيبلاو

 رنبكيجسلا 5-0

 "نب لموت ىنب فيلخ زيزع نب باها ابا وجحهي لاقو
 0 ينس ةيمسع

20 

 ئنقلاو اغاتلتلا 7 54 كب

 ليوطلا

0 

 ة و الج ْئَمَدْعَت ال لساكلا

 تِيِقلَأَ بو رخل ىف 5ك اكسيل

 هيفا ىَرَبْرلا ىلع هللا بضع
02 

 ليوطلا
0 

27 

2 

212 
 مهو دحخ نيتك 3 اذإ ثُصَن 2 2

 لاق

 4 2 5 5 م جر

 ”اريرع ليِلذلا ٍدغَب ني ةوُمَسَك

 اًروجعتلا اًوكو رفق نم كؤوآل

 | 300 ٌّدحأ اي 00 0

 هنع هللا ىضر 8

 ٌردتعلا اكك نجت امو مهناوجأب

 3 هايل تهللا نم و اَهيِف اَمِب شيجعا

  ٌرعظ مهلك ىنتع لفخت ىدَل
6 



 امو تاَسّيكملا برو ينإ
 اكرمك ترق نإ نُبلاو
- 2 0 8 - 5 17 5 

 لَك ىف نامذكا كيد ىَهْفَأ

 آر ميدقكااب شْدَعلا ٌشِوُحَأ ال
 - عز و < شب 2 م

 الو ليلا صعلا قيميح و

3 

 اني

2 

 يدهعك خيه نيا َةَنَلَح

 دحأ نيدوكابإ نجح اعيوعأ
 5-0 0 تا 2 2 هما و مد

 ددعلا ىرثمم َتيفْنآل ساكلا نم قيفت ول :اثعش لوقت
 0-3 ه- د4 5

 ترسغسلا َرِماَسَسملا َتوَصَو حّشلا

 ٍيَسّألا ٍةَدِمِلك اوُماَصي هَل م
 ىِودَي تبِِضَعاذإ ىسيلج ىَشْحَع
 2 ع

 يي ٍ 8 3 4 . .

 ىِيِبوْنِو تشِعاَم ىراج فاد

 ىناشسح لاقو

 7 2 ٠ ا
 تيواَتع 52 تةبنعتوت ىععت كدت

 هب ىقبشت خحّرلا ُهتريَغ 2

 هب ٌنوُكق تناك ْدَكَلَو
 اهبركؤي ياكل ١
 آو ٍساَوُم اه-ك؛هو ىبل َسْيَل

 انه:فدأ نييع منا
 مقنت ىداكشمو |
 املأ َنِإ ةَرملا َوِلق
 ىَصفنا ام ىلع تّدِش ام تكبآف

4 - 5 

 دَقَلَو اًكِمَش ٌءلمدلا ُكْرَيْوَل

 06 ص از 3

 ةنئاكزمبل ةدكنم كوبا

 كرايبق الو بات هياتم

 ٍببِياَو ةذر ميزو
 كيان ةركتل ةلكط

 بِلاَلا باج امم دف
 برا ٍةَويَق اًيمخ نم
 بِراَصلا5ك ٍفاَرغألا ىَوِلَت

 هم
 هاذ صدقك ٍلْعَر لك
 تككاششللا نك ئِيَهّدَ

 ُبِِحاَصلا َىسْفِصْمُي ام لَك
 كب مانعشا روككْسَي اتنكشيو

 ُبْئاَعلا اكل ىفْسُم ىِذَلاَب

 بكههاَذ اَهِيَك ىف ُهُملِح

5 

10 

10 
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 لمزلا
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 لماكلا

0) 1 

 رسل

 م هِي اكو تام اَذإ

 اًعولا ٌرصكحيَو ىّلُعلا ىلإ بيج
  مرضخ ٍةَداَيَسِلاِب مَرِؤلا َتَنيِحَر

 اكو ار 3 < كاري َِنِث وح

 ناشح لاقف

 املأ طيفللا : د1 د لك

 1 ةيناَمَن اك

 اك رسل تناضأاَم لَك هللا

 اهو قُم آو اكرشاود ان

 مخجدتم م 00 ُهكِيِِقَلَل

 مك تولي نيذلا ٍلَسرلا نو اك
 0 ىلإ تاصقالا ترو 4

 مُكِناَصْرَك ىف ليلا نيب .ى ح

 رهو ٍصَقُم لاب 5
 اميل كف نييعان رادب رك

 اة ملا سراوُف ٌةاَدَع ص

 ادب يالا اًولَسَ اَمِجَل

 بومة
 دحألا دِجاَم ٍةَئيِقَحلا ىماح

 بام غم.

 ِباَوَح 3 كاع نود ُْدْذَقَت 0

 00 ارك ماسلا 220 يع

 قالزألاو تاكلملاب 0
 ىداوَو نْفَطَع ثكركغم لُك ف

  ٍباَبِع هوجو ِهَرَق ىِن َماَيَأ

 ل لاق
 »2 2 7 و 2 م بيك

 0 ملا ن ؟ نابل ين سيخ لا نص نط و لام
8 

 ا

 ا لا
6 

 1 © را د رم توك 3 0 مادا

 2 #1 50 5 كلا لبج اهنلخو ىَرَصِب نود نيو



 ًئ و

 ا ةترَملا ىلع ةاض

 3 ان انعَمْحاَف بر

 بهم اهيككاو سودرفلا 2

 5 تيَيَحاَم اكن مش 7

 ايكبشطاق البلا راصألاب تكا

 0 ايفو اند دقلو

 مءفْرَعب فَي نمو هللا ىلع

 هدو تبركَي ىَراصت تسحر

 دف

 ىِدَكْهَي ِككراَبُملا روُعْلِل دهُي نم

 دششلا وسع كت يدخل

 بدوشلاو الغلا اي لالميلا اناَي

 يقيم هكا نلع تيتكبل]

 ٍدِمنِإلا ِنْولُك مُههوهجُو أٌكوُس

 دكت ا هنكعن لوضفو
 5 ١

 ٍدمم_-غ] ِكَراَبُملا ىلع َنوُبْيِطْلاَو

ا ف ىَراَوَت انقل
 4 كلا جرشل

 معلص ّىبثلا ىثري ناّسح لاقو

 2 ندا

 6-5 و ىقلأ تلح امي هللا

ضْرَألارْهَظ قوق يي و
 د 1 ٍ

 يدب * اضتست ا َى ىلا نم

 سيلا اوُفْكَس 1

0 

 وَ

ِبلا َنْلْطَع ٌْواَسِن
 ام توُي

 َدَكَف

 ف وسُملا َنْسَبْلَي بِهاورلا لكي

س ا كك
 : رهن ف ن

 ه1 7 َء رب ةيلَأ ئيِو

 ىِياَهلا ٍةَمَحلا لوسر يلا َلْقِ

00 واراجب وِ ىَنْوَأ
 

 داقزإ 6 مرسلا تراجم

 نياكلا 10
 7 22 < يب غ7

 داّشلا ١ رقما لق يم 0

 نأ

 ٍداَتوأسب ٍركِس افك َقْوَف رضي

 ىِداقلا ٍةَمْعْنِلا
 راس (ر

 َكْعَب سوما كي

حتلا نب رهع ىتري ناسك لاقو
 هللا ةمحر باط

 رد رد 1 روْيِبَق اكغللف
 ىدلا ىلع ِظيِلَع ىئدأل 3 يفور

 لف ُهَلَعِف َلْوَعلا ذكي آ لقي ام

 ُبي_عض ِكاَبْئاَتلا ىف ٍةَقْي ى أ

 بولس ٍرْيَغ ِتاَرْيَلا ىلإ عبِرَس

10 

10 

0817. 

 اهيا
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 تك ليوطلا

10 

0) 

 اما لهاا

 3 ف لاقو

 0 ىس 0 لبو ُهَباَمَص

 تيمور هنابعلا نواوخلا فالقلب
 ب و هي عع < 1 رح رع نزح 1 نة رع 0

 م-جفْوفَو ل مك رد َمَوَي اونو
 هد و 5

ًِ 1 0 
 ة«هعاّوجح أ فاو د أو لَّذَب اَمف

 20 6 20 ا 8
 0 ا لا طل م نوحرت مهنإل

 0 0 رب 38 00

 ش 0 هلل 0 عا 0 معن

 حجار ٍشنيلا علاَص نم ا لك
 ةِماَدَملا ىو ٌلهناو اًسعلا تاك

 ٌِفاَرَو قفل م مهب اوَضَه ىَلكَتَو
 0 كو ضد 5 رام

 " عِماوْللا فوُيْشلاو اَياحتملا ُلَآِظ
 00 اواَسورفأ لك ىف ُهَل حيِطُم

 000 لا | لاحجألا ٌعطْقَي او

 ُعِفاق َنِيِبِبَكلا لإ ْنْكَي هَل اَذِإ
 عانت ثِوَهلاو هللا ف ادهش
 '” مشبات للا ةعاك ىف اَمِلَوُز
 ”0اقاو5ب 1 ا

 معلص ىبشلا ىثري لاقو

 الاب ماكت 1 ىنيع لات -
 اًيواَن ّمضَأ قيقَملا ىلع اعرب

 ْمُهَنَيَب زكيدملاب دعب ميِقَأأ
 هَئاَقَو تدهس نم 1 0

 انيكك ٍهَتاَ َدْعَب ا

 أ لعد

 522 نقلذك اًنكعاش موفنكل

 ب 3 نك انيستا كرو 7 ا

 , لج 2120 اديس للا مط

 'ادملا لكتب اًهْيَقاآَم 7
 دعجت ىئصقلا ّىِطَو نه 0ع 8 54

 1 دقلا عقب ف 00 تبيع

 3 ا مل ىنكي :كْيَذ ىسفن كيل 8

 ىيتهملا ىبقل ٍمسقلا ِيِيَمْنلا مْوَي ىف
 | لربما عص تيفدأ ىسكيل اي
 0 دة قةسخو ىف اككوت نمو
 ” ديصبملا .مربك ُةَاَرَ اً
 1! ويعشأل عسسل ةئَصح» كت دلو



 ةروتهشم دوق لت قاب
 اهكوخ نيكو ىِرْدَص اَهِب ىلْعَي
 مثنَأَو ءالعلاب شيد َتَبَكَذ

 ةُككاتْسُأ ١ 0 اوُعَدَق

 انضم اف وول مْ ةّبفَب مكنا

 اهبئاَسْنأ تسلح شي رفا

 اَعَولا ةج اذِإ ٌليِزاَعَم ّقْرْخ 0

 0 لاقو
00 

 ةنب افك دإ اينو ُدْعَّسَب اَدْجَو

 : اَهتدَوَم تناك نإ ةآَمْعَش كك 3

 ونوس َرْيَخ اي لقف َلوُسَرلا ِتَأَو

 حز 5 ّىهَو ٌميَدُس تل ىعذش مَع

 7 دي لك مل 22 مُهاَهَس

 :ركعاو وللا لْديبَص ىف اوُدَهاَجَو
 5 0 5 اكئَلَع تن ٌساَكلاو
 انسي بزغلا بادجي

 اويلط اهم نودردبب انذاقإ 5 1

 دحأ نم بقعا مي ٌكذكج ضو :

 اوسخ انو افا هيلو ا

_ 

 ِعَيْيَملا قيل اعرف 0

 + ىلإ

 مش 4 كرا 0 5 ب

5 0 0 

08. 

 اطيل ورد رس 0 هي أ اذإ 3

 2 جب
5 
 دو راهي سسند )3 هال مط

 4 ْرَرَعلا ٍلِصاَولا ٍلاَصوْرَشَو ار

 ني

 ٌرَّشَبلا َلِدُع ام اذِإ َنيِنِوْؤُمْلِل
 2 نمل 0 ل لا ع د6 ضب ةرعأ#

 ىَتْسَي بّرحكلا ُناَوَعَو ىدُهلا َنيِد

 8 0 50- 3 ِتاَبْياَتلل

 10 ٌرَمَّطلا َلْزَنأ اهي قاتلا لكَ
 1 اهَعاَيش[ ا 0 3

 ركع ذك ٍمْوَقلا لو اَراَكِع اّنِه



 ثفإ

 00 0 لاقو 022711

 0 بَّسَح ىِذ لف لبو ذديف ”اًدؤَسلا ةّشاَبح ج
 [ادقتلا مل 58 ىَسْنُيَو مك وع أ مهلا ج6 رقص 1

 .0711 لاقو

 لماكلا

01. 

 مكَح اكأ هش هاه
 ننال ا :

 كتل شيجب انعم كاك

 ِدَرَب اذ ا 2 50

 | فد انآ اقص ُهللاَو

 يلغي ِهِلْهج لجو َإ

 ٍةروَسَو روهُغلا_ىِدِبُم
 لحصلا ىف َنْكَرَش رص عاَبْسلا لّكو

 لمآ ة لا كديسع

 لخّرلاب دو ايلف ثَبَلَي
 ا 0 5

 لكلا ىَرَح نع ٌةَراَكِبلا ص

 000 َقِداَص ٍةّيِشَعلا م مزه

 هنع هللا ىضر لاقو

 ' لهجلا وف

 ٠١ مكتكاوصخشلا فخ بعفَص نبل ْلُك
 ظ | لاسل دعت ا 0

 3 - يوك وشل رج باني نم
 يمل عقلا ع نحو لاَصِيلا برص

 ةيقبلكر ىيثأ نا بعص نبا اًهاَب طيسلا
 اذ تكوسباب تيس ىكم ٍديبِلَوْلِل ُلُك

 انيينب عش 3 2 ل أ ا انيييح 90

 هَل نإ ردشلا َنِيَق كيبقب ُقَعْلاَف
 تفرغ دكرقدلا ف مُكُعِناَصَم مكلت 5

2 



 ةذن

1 5 1 027 
 مهيالا نب ةليج حدي نادتح لاقو

 وجم اكماف تكييتلا المكأ - 0 نع أ بّويعتأ ”اقلا 52

 6 5 كور ند ناد يع حلاو ٍنَمِل
 ىبناَرّدلا روضقلاف ءاكَسف ان رادف سالت نمو ِتابَرقلاف .ءإ ا رق 5 0 ا 0 ند

 ناحيتو لبابق اكْعَم رسقشلا ٍةَيِدوأَف مياس افقف
 4 2 8 هه 1 5 7 ل 50

 ناكرألا ةميِظع لولحختو سينأ دعب ريزعلا ٌراَد كلت
 54 د ني ن دك ناو ع 5

 5 نالوا كثراحب اولح موك مهما به دقو مهمه تليه
 0 م 2 3 2

 ناحجئدَملا ٌةلكأ اًدوعُت نظفي ُدْيَاوَلاَف مصفلا اند كن

 ٍنادككلا ُهِساَجَم اهديلدع طيرلا بقث ىف ّىِداَيلا نيِنككح
 نايوشلا ٍلطتحع ٍفَكنالَو 2غ طك لاو رِفاَغَملاِب َنَلَعُي مَ 07 7 5 م 2 5 75 هَ 1 ا 4 0
 نآء ا 56 0 0 ين مار ه

 نامزألا سب َقاَعَت قو 2 رشهذلا فةكف< ىلا ْنِو ادْعَم تكاد
 3 ع 5 0, -4 طع 59 ٍِ

 10 يباَكَمَو ىسلع» جاقلا ىد َكْنِع نيك قح كاتم ىرناَرأ دك
2 

 22 ورمع نب هللا دبع نب دباع ىبب وج لاقو

 موزخ* ىبأ

 رفاولا ِداَسَق ىلإ قدياعلا ملص  ٌتِيدباَع كنف مكضت ن
 ٍداَدَسلا َنَو تكلع اك اديعب 3[ تتيفلاامف دست 0

 اولا توت ءأ تاوقهلا نم  ةليف ناك ام ىلع ءانل
 ٍناَشَدلا لبس نع َدْعَب اًهعَيَو كدا ا خلا نييك

2 
 ب

 0 0 2 نم داك اي عال 35 0015

 6 ناَثعَر فعومتك ريتك بقل ىنُمَِوْسَي لوقت َميِفَف
 داَبِجلادش نس تقابآ نأ -.اناقت لي تكا 1 720 م ع 51 5 3 >
 ىِياكُملا ىَداَت اَمرْهَْلا َلاَوط اَبيباع رْيْقَأ كَفْنأ نكن

 داو لكب ًةاورلااكدِشاكت ٌتاَيِفاَب ففاَوك تَراَص ّدَكَو
 أ 7 - 2ع وِ

 ٍناعَملا رش ْمُهَداَعَم نإ هيباوثتو دباع يقف
 2 . ل 8



 رع

 ناشد لاقو 0221

 رِهاَح اَبأَواِحَوْحَو لَسق اويِذْكَي كف اَهِيَرُق ثلأص 2 تبراقتملا
 رشباعلاك 0 حلا ٍةسووَك 5 ناس 1 1

 ويوالا 0-0 1 اناب 7 00 داك 10

 ا” 20 علا ةدتلا لدتا ا ترو 5

 ردِخاَقلا بسعلا 7 5 اهديعبلا فو يدايكلا كَم

 رستات قو 59585 نكت يتلا مرد أ ٍنِيِتَم لك

 رشاقلا نم لوطي كت  ةماقق 1

 رظاقلإ جيشلارْون "517 نيدعاذملا 0 ىلكفت 0
 رجلا 6 يقرا يدع رك تع م 3 نأ 10

 رباب 2 2 1 0 صنم 0 6

 . لاق 0211

 رار نآرَكشُي ر قأ ٍلُّكِلو ال14 بود 2 ًةيوعُس ٌمِلِيَأ  لماكلا
 لصنألا ها انك ادا نيديقعكا ةهيبد نيل

 ٌراَيِدرايِدلاب تريحتو اَدَوَق ١ ةتيبقب ةكيِبكَراَبُت ىقع
 ٌراَرِم َنيِمُئلكسْملاب ٌلِيِسَتَو 2 ةبينك راجكلا بْن نو ّىجَتَو

 0 ناتسع لاَقو 2

25 

 عسماوللا ٍقوُربلا ٍضاَمْوَتِل تقرأ

 1 تولع 0 هل قرا

 0 - فازعلا قَرَب أ ىّوَط

 عرا 0 مما ىواَشُن نحن نيوطلا
 - عفاوُدلا جالو يا فانك

 < عياكملا ت 2 فايس ىلاكملا 06



 02111 ش ناسح لاقف

 اًهبَدنُك ِفْوكسل ى أ اًدِفَك
 بئاص عبو بؤضيب ىِعْيَض اوعَسم

 انني لا ةاَرطأ ريان ناسك و

 لمرلا كرا مْوَي ف ا
 كك ليبارسلا فارطا تحت

 ثكتتلفلاك اسْفت بيقاَرعو

 021. 2010 5 اقو

 0 2 لآل 0 ىلع ادعم

 58 تحاّبكسا نقع ُمهاَكْبَرَض

 ْمُهْعْحَح ءآجذإ ا ار
 يلام خخ ليعيش

 المج يَذِعب ن ناجع 0 2 كو

 ها نآس نب نبا رام

 ليوطلا ٍلٌقّصلا هضم“ ماملاك ب

 لكقلا نو نبع وم اوحارو م م هاَمِح
 ن1 ع -

 لدُهلا ةسعئدملا داَوْفاك نعطي

 ليجلاو طقدتلا ّدْعَب وع 0
 5 لقعلاو ٍةَوَرُملا مر ريد

 لفه ٍةَكِصْقَأ راثآ ىلع فيس

 01 ناقل 0

 ْة دام 0 هيك ع م ثمل

 20 ءاََ

 سس ىو

 ْمئْوَدَع مترج نأ اًملف ا

 30 2 ألا 7

 ليوطلا املاك مْوَقلاِب ناك اًبْيَبْح َتْيَلَو
 امرابكملا ناَسكَْي امّيِدَك اناكو

 اَمِذاَهَل عيجرتلا فادكأب ْمكُكو

 0 هموق هب ربعي ناسح لاقف

 يعج نإرعتألا ىتب ليات
 مهوفدي وهو هوكرت ذإ
 ودراسلاب ة ةولسعي ثدعألاا

 َمُهَعوُرصََم ٌنفخَرلا عْنْرَي أ 47 ل 0 يللا

 زجرلا عيسياو ىبأ ءابنا ناكام

 فات م 2 ريع



0211 

 رفاولا

 نر

 لا
 ع 02 2 ١

 ًاوُّسَر سيق اَبأ غلب 5

0104 

 3 + ىبأ 1 شِلا ا

 اها 10 ىلا 2 ني دي

 انهديشف *[رْدَعلا دِهاَكلا كِيِشَت 5

15 

 ىَلْعُت نيح ٌتِضاَوَقلا كئيكيعب م اسك

 ا

 اكمُم لاطبألا ٍسْْنَأَب نجع

- 

 2 4 ه- 2
 ع 4 4 4 ل
 لو رت ديك عك > كسوع

7 0 1 1 

 0 يك مْضك 0 ل الك

 كف راجتلا نم زكب نيت
 ًااج ل ْمُكيِاَسُن نإ نك

 هوكلمهاف اًذهب ىّضْوت ب

21 
 ايتام  ةفتميانشأ نأ ةايحخ

 ل 0 0 555
 ىسطهر تكمالقَو 2انتكلا كمَرْكاَو

 نيب اَعْمَم اهل ىّقلأ اَذِإ

 ال اتعنافو لع كك دعو

 نوط ٌةكَعشَم راذل لآاَِخ

 ٌنيِصَقلا م بري
 وللا اهنام

 وكلا مالا ناكتأا <

 ُنيِبَصلا ثلا كسفكب د َتْنَأَو

 يعن آو ثيم 3| ىصنش

 ٌنيِبملا رفقا اذ نإ لك
 ” يي اتمنا لجأ اكِيِجاول

 اة انكامك اكل

 نبرَعلا اهَْكَسَم باَعلا ٍدْسَأَك

 نو نودليكتج َنيِح ٌلاَعِح

 ّ طقشتو



 لإ

 0217 نب هللا دبع نب ةشيه نب ثرعلل ناشح .لاقو

 فوع نب ورمع نب ةيوعم 0
 الا ىرائاَمُكْسْسْعَت ْمَلو ناره كل اَمُكَلابو يلا ام ًةَعاقر ئكب اي

 قر ضنا سا

 0 ناشح لاقو

 كت 55 -_ - ١ 4 04 2 هيك -

 زجرلا انتوكئجج ناك َصاَعُي مَل ام دّوشألا رعشلاو باّبّشلا ل 3
 3 راما 0 000 7 4 1 1 1 2

 اكيِمس تيِدَحلا لُكأَت اَمبَق 2ٌكيِوَح شاكر نو ع 5
 انرش اع اننا ا. و ِوْهَّدلا ىصاَوت اكيصعنآَو
 ١ مهنعوج اؤضكو - ايل اًيهَش انج انوي
 7 و أ 7 9 0

 اكيِسألا نيم ظفقجح ةاعرذ ىسيي#فست 0 هذذ لح 3

 دعا برق بأ ل يرع دل ترضي #1 بو
 انوُحلآ 1نأب ُهّْسْفَن تحل اكيقتلا ام آَذِإ ةةئس رمح

 021 نابع اهو

 فافيسلا - ايلا زم أل سسلااذإ' اهييانآلهتت ثاذا

 اهثآوُت ٌرطقلاَط صن اَذإ اهباثأ ملْغَت ُبرْكِبو
 اَهئارّيج سْوْلا كفاح اَذإ اَهباثأ |ملغك برقي

 اَهئأذزهاّرهلا د: ا أ مليت تركي
 5 اهدئاريز تقع ا عقلا هنا اكسوينب ىف يال ارت 0

 اهْئاّوْصِع مانهلا نم ُلِزْكَيَ َ 57 لع نايسقلا طْعتَو



000 

 ةييطاشم اموي هل ثيتاك“ ليلك

 وأ | ةؤًرهلاو هلا

1 1 1 
 [ِصقم ُتعَفَر 3 كوَيَضك

 2 يعمل 2 ىِدح 5

 اَذإ نيذلا 0-2 انا

 ههربعُم لاوُصألا وُوَذ ىطغأ

 .0 ١

 اَعيبَر ىشنع عليم ْنَمَال رفاولا

 ءادج مبا 8 000 14

 2 7 ع 37

.)0 

 ُةَفيِفَع يوصل هللا ككل ع ليوطلا

 اهراج ْعَبَْي ليلا َناَرَر اًاَصَح
 كا نيديرت لام ىف ثق -

01. 

 ليوطلا
 ل2 وو لاوس 21 1

 برم لاقاه لاس اك نإ هت اكلت

 ْ ةدِلاَو

 0: لل :اصّوَب تكلا انو قيد

 ١ بيشلا ودان يقع شن
- 

 ىبَسَح ادب ْنَقَ لالا أَ

 بعّشلا ثَضْنمَو َككاَدلاَو م 0

 بما قليكتملا ناوأ يئتوس

 ينك ودب ىلاوخأو ورْمَع
 بذا فلات ءاتّشلا َمْزَأ

 بفُرلا نْوَمِب نيِيراَصلاو

 اس لاق

 ىِيْعَب ناثذككلا ف تّثدخأ امك
 قيعسا ربل 0 ادا فلاش

 حم لأ بئاوذ غن سو مُثَنأَو

 يقلع 11 امو درِفْكيل

 هتنبأ ىثري ناسح لاقو

 ٍلئاوع ِتاَدَرْيَم تاَوؤملا 2

  لِفاَوَعلا موكل ع نو ىَنْرَ سِبَصَنَو
4 

 ظ ”اةعاف رفع ى :ل | آهم يم
 ا - 7 ندم

 هنع هللا ىضر لاقو

 تنشأ و

 0 ”اميناَك روج نإ اَن اَنْوَعَو

 00 ملا ةايبام 0



 ابيبخ ىثري اضيأ لاقو

 ٍةظاكأ وذ 30 ىف َناَكْوَل
 ا يسرب ٠ زك يَ تنبح 5 20 لكلا

 ةقف 7 عز لأ ف 0 م و مو

 مر ب لكفلا َنِإَف ِبْيَبْح يي

 ُسْنَأ ُهَلاَح ٍضاَم ْةَئيِقَغْلا ىماح

 نرسل او لكلا يلع 0
 ب

 >2 ا

0 0 

 ريصاعألاك ينيرخ ُناَخد هكو خر ىنو 00 ةرْئاَعَش تمَباَص
 روع ناقغلا نِمرصق لكو اهئكام داب ىشح لعب ىِذب ىتْنَأ |

 روكْذَم مولا ٍضْرَأب ٍنِجِزَخَو نو  َلَعَش مِهِتاَجاَح مع مولا َلجعَأَ

 ىناشح لاو

 ملح مو هات اَي تكيف لاَ م

 ْدَقَك ءاّشعلاب ِوُدَْ هدبَت سما بييخأ مَ

 1 0 1 00 ءاسلا 0

 دش َةَلْيَل 00 5 كثْيَكَآ

 مصْيلاب ءاقسيإلاو لالا لكَ

 مَهَأ ْن نم تفك ان ٍةَعَيَرْفلا َنْب 1 5

 6 عابنز نبا

 27 00 1 ديقتلا َ

0110 

01 

 رفاولا



 0 مح سشوست 6 عقب ار | 22

 مُهَل اَمَك ٍساَمِعْلا ى كا 2 اف

 يقم ارق وما ءامكلا 1 ير م

 و بودأأا تون نم لولا قي
 ْمكتاَرَص ند يعزم م ل
 اَسيح ُهَدَج اقلأو ُهابَأ املأ

 اكبر اذإ لوقت اقف نك []
 نادَملا دبع ىنَب ْنِم امشجو اَناَيب ىطغُملا اَهْنَأ تنك

 هلاق رعش لوا وهو هبيجب ناسح لاق
 مالسالا ف

 "ارقص نحتبضأ موَقلا 0 رِذكُم هّرَملا آو ورقم

 تي ةئاصقلا دقت نمو و اَّنِإَف

 ا ماع 0 كثكك م

 انه كح ناك ىتلا ٍةاَّشَلاك كَتَآَو
 هك ليقف ىواَعلاك ُككَت لَو

 ةكّشَبل ات ىاقكلاب ُرَكَْت
- 

 عم

 نورس لابججلاو 1 هوللاَك

  لويغشم ”منخل ةةلص وفسبو
 هل وع مدفع ٍةَماَمّدلِل آه

 لاف ىتف آو ُنوسَي لِقَك

 رهذك 8 تك لاسجرتسلا 2

 ريما ا لا نع لزب

 نايك يلو ذَعي مسج ىؤل

 م ىلع
 1 اًرَبْمَح لهأ نيل انهت | 200300

 م 6 ا ” هيئة وأ فرش يَ رة

 1 ” رب ملف اَهْيَعاَرِذ رفح
2 

 ل أَم دنع ربع ب كيان

 اَضْبَر طاَْنَلا ُسَبْلَي دَتَو اة

 : - ارشح َنْيَوُهي ءاقلِبلا فرش



 اًرضآفم تنك ام اذإ َنُركْذَتال

 اصف َرْدَعلا ّنِإَك اًريزعالو

 قجحلا ف تفرنأ ذك ٌةَبْيَكُك اتأ

 قلَعلاَو سسفكلا قيقد اًريِزَع نإ

 201 ةميزخ نب دسا ىنب وجح# ناسح لاقو

 اًهمّشكق يَسأ ركب ترتكام
 م

 رك نعل 5 نأ مت

 رفاولا ل باطل اهِيركَعِل

 ٍلِيبَسلا سس لذ مهول
 ٍلِمهَّصلاِ هدكمش عملا ةنيبش

 7 وو ضجس# ىو ميلس 0 لاقو -
 » دك

 ًةَهاَقَس قل يح تست :ّ

 اهثيدح توُدُك اهيا ٌمانِل
0 

 ةَعبِرش رشَو ناوي لق اهم

 مِهِتُيُب لؤحح تَيَمْلأ مُهعَقِص اَذإ

 9 1 0 مآحأب تيشاطو

 0 ىَكْني نسيج اماكغ ليل

 ا
 اهرومح ىعتل نبح اهأون 5 و

 اهريرك لاعراّدلا ىف 5 2 اًبآلك

 ليوطلا

 0 روصنس نب نزاوه وج# لاقو
 انهلنقاو اهلعأ َناَوه ملل
 انهيضرخا يمل مقل 3
 ايداع راصخصألا ضنك 0

 انها 0 0 7 :

 طيسبلا اسهيسف اهب لإ اَهيِحاَهم كش نإ
 اهيفاَو ناريجلاب ٍساقلا ٌروْغُأو
 اهيداسَت باَرسغألا ينام ” ع

 اهيزاحم ىسكلسبت الو باّرْشلا تمدح تح

 هب يات 1 تنحل 7

 01. [لاقول

 0 كو َسْئَلَأ س رمامجلا ىفبأ

 دق ددْئَسع 2 1

 زةكِعبت ُمُكِفَلِإ ةآجكلا نإ

 لماكلا ليلا ساما ف ودها نإ
 2 ٍوسَعَو منكسيسف ل هةيركت الضنو

 ليوط سشسامعلا كدت دل و نمل م
 حب ع نسا

 256 لبيس تأ اُشَحشَحَكَن



 نوف

 نب دو دبع نب ورمعل ٍنَدْكَتلا َمْوَي لاقو 20

 ىول نب رماع ىنب دحا سيقلا ىرما

 رف غل 0 اح اًيوات دبع نب وُررمَع ىتقلا ىَسْمَأ لماكلا
 ِرَصْقُ مل ان داّيِج تّدَح دك آر اَدَقوُيُس تدي 4 2 ل

 0 برص ٌرسْيَِع 5 كوبر ةَبصُمِردَج َةاَدَع 3

 ركدمرشأ يسجل وأ .رهع اه ٍةَميِظَع مْوّيِل ىعث 1 تكا
 ناشح لاقف 20111

0 

 ْ ةيلصن هتدلَمِب م مُهَل 7 ايش اوُرَصَن ٌدَسْعَم َدِهاَعَت رفاولا

 اوي طيروقتلا نبوي عيدغ 7 ةوغي دس باككيا اوُنوُأ مه

 ٌريِذلا لات ىِذلا ٍينيذضكب ةمفيتأ ككو نآرُقلاب َمُثْرَمك
 ٌريطعشمم ةَرِدَوُملاِب قيرع يول ىسي-# ٍةاَرَص ىلع َناَهَ

 لاقو 22001

 برشألا نيآاي تلأو قيقتلا زاب مهشجقا باص رد وللا لماكلا
 ُظ 1 | رغم ٍنِيِرع 5 00 طن مكييلإ يئاّنيلا ٍضيبلاب نو 3 2-0

 ' قزق ضيبب انكع هكوفمتا خقوكب لكم ف عفزنأ ىتح
 فحج* رسثمأ لك نيرغطتٌسم مهيب ندد رطكل َنيِرِصْبَكْسُم : 0. ل 0 )1 عا ا ا ع نا هنو هن

23 111. 00 207111 

 ' قلقلا ِدْؤْللا َلَنِه رْدَّصلا ىَلَعاَحه اَهُعِواَدَس اَنْرَت ل كْنْيَع ُلاَب امم طيسبلا

 )7 زئالو هاقلت نّيِح لشن ُهْعَرَضم نصخلا فو ٍبْيَبُح ىَلَع
 - يتقرلا ىف وغلا دنع يلُعلا ةئعجو ينط هللا َتاَّرَج تبيح ثقاتآن
 0 يفألا زرع ألا ةكيالفلا نيج ْمُفَل بلا لاق نإ َسوُنوُقَت 3
 7” قرطلاو ٍناكلبلا ىف َتَعْوَأ دن ع سَ ف ونكلا ةيهك ةكلتت اًهيِف
 ' ناو ردلا ىلع لازعلا نبأ مُكقيِدَح ىل نقب باكإ اَبأ



 تِيَأَر اقل 0

 ميز يسب توؤيلا اداع ىإلا نأ 1
 ةتولذغي ذإ بان خألا اَحأ أَو

 ُلَصْرُم شرعا ىون دكع نو ىّنأ ُلوُسَر ماو 31-5 ا <[ 5 مر
 ُلِيعَبَو هلإلا تاذ ىف نِهاجم

 ىنغعلا ثرحلا ىئري لاقو
 ةبِزاك َرْيَ اكيبي تقلع ىنإ

 مهيامع حرتشم كاشخ لل ا
 ٌمهئويع اًريمغم» َنوُداَذُي و

 مهل ٌراَْعلا بيش ارشح اَذإ اوُناَك
 مهل نادك اني اوبال اَذِإ ٠

 هقكردأ ثوملا نأك تِيِح اودَلاك
 :مشامِماَقا امن هنكل

  باَكتأ ئِدْنَجلا ثيركلل ناك ؤَل
 ابا !ذإ ىتغهلا َنِم َنوُقَبْعيا 11

 باَبلا ٍدِجاَملا َدْمِعَرْصَحَت اَذِإ
 ا 2 كاب 0 0

 تام قرصا مهل ايو ىلع

 صفت عيب ركقلا ناعب كن 4

 ْمهَتَوَخإَو ٍفْع ى
 ْمَلَو ٍفوُيشلاب كاع اينابأ مو
 ذِإَو فاصملا َسوُبيِجْعال ممنأ ذإ

 ثتاَسْحأ ِتْوَملا قد دك 8 هع ْمُهَل سِيَل

 رقع دن 06 اد كو 1 م #  ح 2 نا

 اًولَعَف اس ساقلا ف ةحأ مك ُلَعْفَي

 ٌلُمَقلا بعاَكلا راَيّدلا َندِح ىَتلُث

 باحاو ورمع نب رذنملا ىثري لاقو
 ةنوعم ريب

 ىلهكس اف ةنوعَم ىَلقُت ىلع

 وكل ةادِ لوُسرتلا ٍلْيَح ىلع
 موس لسبحءاكفلا ُمُهَباَص

 مكاَذ ةاَدَع تيِصأ ذك نياك

 ِر د ردي يس ِنّيعلا عمدب

 ردقب مهئكَفآَو مهاَياسكسم

 ردغسب مهلك ُنَقَع 5

 ردو نا قيقا
 5 وِرْهَع رس ْنِم ٍدجاَم َصْيِلا َّنِم

5 

0008 

 طيسبلا

: 

20101 

2017. 
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 ليرطلا

20 

 اَدِحاَو َمْوَيلا ف دج ناك ْوَلَك

 اوُحَيْماف ْمُهكِم وللا لوشَر ترج
 اهرفأي ةمنم ةنع تلْئْشَوَلم

 را قرف فوُملا ّوُه اوُلاَقَل

 ْعهَكوَف ُةرَيِيُعلا سْحَّشلا علطَت اَمَ

 ةيسش نييفلاو ىنايرق] 5

 لاقو

 اكَلاو َمْوللاَوَّردَهلا نأ َرَتَْلَأ
 ىكملاف ِتْيَخلاف ِتوُرملاف َةْرَعَف

 رمواع نب وَرُمَعأ كلئمأ ْملَو تلقت
 3 م ه-

 ؛بيشَمِل اكد وأ ىِساَر باش َدَقَل

 ١ ريسبوأ كو بك ناد تعدم دفقل

 .اهفومجو اهشنك اًحيِطَن تَنوَ
 امِحاَمر ىف ىَوَه َنِإ دبع نبا ٌراَحَو
 10 تيا ذذ ينوب كيا

 مهُواسحَر اًهيِف تاك ٍرْدَبِب َىرْخَأَو
2 0 0 

 لوي اهب سيل اكيِشَو ىرخاو

| 

 ”اَدِكَحُم نأ وللا نذإب تدهش

 انهما يفحو نيس ابا
 ٍةكحَت نطب ْنِم ٍيَسلاب ىتلا نأ

 اهفوكحَو اهئّيح اًياكملا ٌكاَدَك

 3 "الرع سريعلا نو لِي اَهْناَذ نمو
5 

 .اَمِهْطُم ميلا ُهُدْجَت اَقبَأ ساقلا َنِو ري عي
 "او تملا ركل اه تدابع

 اَمُمْرُج ٍةِيِقَب ىقاَب وأ ٌناطحتو
 "0 د1 اهاذإ موي هيك

 اَسَركأَورعأ مهني وِلْكِم ىَلَع
 امكلفأ ُلْيَللا اَذِإ راج ْنَع َمَوْنَأَو

 ٍدْرَع ىلِإ نيعملا ندب انكم ىتب
 نلت ىلع اد ةاَراشر ٍتِِثب ىل
 ةييعلاب لكقُ ءافكعلا يف 1

 م مَع

 مولا ترخ مل بلك نبا لكتب
 / 0 2 تال
 3 اَهفوفُص مت ام نيزِع ِثاَبْن

 يَ

 / 34 و 2 2 9

 اٍجفو-ٌمُّسو اَهلبن اًهئع نغت ملف
 3 ه سس 54 ري 34

 | اهفيفعو ايٌّسْردَج ىبياتملا مصب

 - لع ْنِم ِتاَواَمَّسلا َقْوَف ىِذَلا لوُسَو 3 : 2 0 أ سس هه 200 8 ِ -
 0 م م ا ١ يأ عت ا. -

 2 لّئقك وفد ىف لَمَع هل



 مهر شكك آ َلَذِح ٌئحح ك0

 ٌمَكيِتأ نك اوُكَعَظإ اًمْوَي َلِيِف 1

 ٍبِئاكرو ٍةيكِف سم اهب قَحَأ
 اًههجَورخ ْنَع عملا ىِرْذُتو لوقت

 اطئاغ َسراَم برسول اَهَل حا اب

 لب تقال ناني ىف مَنْ 2

 اهنا فو لعل 9
 ب ع | قرش انهن كي دوا

 ع

 ودع َلممَت 1 ص هن «يييأَو

 اهناَرِح تضحك هادعلا تاهو تَئاَب 50

 ٌرِماَب 5 ثان 9 اما
 م ٌرِماَوَص جوع َلْيَّللا اهئ ٌعِطَقُب
 م 0 147 2 َلَبَك ىِسْفَن ون 260 3

 مهاْرَو لقب 8 ل ؟ نجلا ىَرذ نو 2ك

 ٌمِهاَظ ٌيِيلاف ذ لؤجلا ثراعلا ىلإ

 هش ةدامَسلاب مات ُميِلَظ

 10 ٌرِفاَشَملا انو ّلْب دق اَهَّنَأ ىوِس
 ٌرِطاا رَملاِف نيرو وذ باغعلا َنِم

 ٌرٍقاَع ءاملأ 3 زج نب نر

 ٌرِضاححو باب ُباَرغألاَو تركيب كيسي عن هليل اًهاَرُس تَباَدَق

 1011 نجا لاقو

 ليوطلا ٍلِسَاَسلا ِتاَذ وق ِولُم رادو ٍلزاكَملا مسيل م تهت مل تدجأ
 1 ارَشلا ُو م

 اَهججاكن َناَك ىحتا 0 2

 اَهب جِلكْعَي مل ُهَللَأ اَهماَم

 تيدا تْسَلَك ىو منا ا

 لعق اون تلق او اذإ ىنإو

 ناليشح لاذ
_-ّ 

 ىجفسأو س ديس ديس آأ ني

 استرو نرش ركشعلا مسي

 ٍلِفاَمَلا لو 0 مره ا

 ل فّرْع َقوَف ىَلَدَت امورك

 لئارشلا ك0 يِوّشلا ءآعر
 : ٍلياججملا نيِمَألا يي ا تشل
 ا
 تعانبب يبت 0 اجدع تعلا»

79 7 

 ليوطلا اَمّدلا نيم ٍهوْفَرْلا إيف عذب

 املك ام ُهَل فوُرْعَم ساّدلا ىلع



1221 

 ل ا رسل ف ه ٌككيبأ ٌريعل ل لماكلا

 ٍةَلِع ود م 3” لك ىكوذ ثكونتو

161 

 كفل مول ني كسي 3 راكي اطيتسشبلا

 ُهلكَقَت َنِيِح ٍداَيَز اي نبا تنك ْمأ

 كرمت للا لرم نل مملدو

 01 هللا ري زعلاو دكك

 2و

 ُهَفوُرُع نأ ٍاّدتلا ابأ 0
 مهيد زاجل َنأ دهب

 اكل اا تكل 0 3

 انكي قِفاوَي ام تُرِمَعَل ائيد 5

1,5 

 ساو تربك دق ىنأ تاي ماكل

 مهلكت ماع

 مهب تَحَعَف ْمُهئاَكِل ٌبِقَت :نكع

2 
 ل ما سيف

 اًرِداَص مي ىفْرَِع مهرج
 ه9 ير م

 اهقنناك ةانمرلا ا تكد 6

15271 

 فرع نت ةاناعاب كرفس ليلا

 200 5 1 ن 5 2و 0 باهر

 كل تعبي تقنأ

 ليها تآبلا لا مع مكيف

 اًدمصَمَكَت نأ ماشإل ىلع ل
 ادّهَح بحت آو راسمجلا َدِبَك
 اًدوهتف ُهقيمأ ِداَوُقلا هَ
 ادهقت نزح ككروع نيون 7 تعبت

 ا! اه ييبلاب ىلا نتمنا ام

 ِرِمْكَملا بوش َدْدَع لئاَوْعلا تكتم 23 ثكتم

 ردَقُمُك اعاتب هولي ىو رب

 0 11 لا 1

 كش 2 9 ا ع 4 5

 0 دفامحتو ُهكشم ةاطن نيو
 2 م س و

 رع (ررص ع رسِفاح رْيَشلا مشج ال ها

 ىو



 ايوا - ف 00 آ تكي

 ًاَقْعَم سالا رْياَس ْنِم ُهَّل اَدْكَف

 نم ُدوُذَت

 ةِهبرسك مْوَي 2 اكمع مدا اغّت

 انوا م هضآ[ اشار
 ْؤَم لك ف س الا مآ 5

 انزاعكخ اكواكخأ ىف عَ ت

 عا

 10 يقِفوش ا اهي يمت أ هَ

 قْفْش جِبِراَمَش اذ اعيِنَم مَّضَأ
2 7 

 قرأ نيَراَرغ ىَذ ىّمظأ لك اهب
 قع ,زةكجكو أَ ٌءاَرك د 034

 15 تلد 0 فوُيشلا ُقاَق
 قر سي | هآبألا مسيرصتُك تراعي

 لإ نما و اب
 قشومَو انعم

 رك وذ ساّكلا ىف لقت امم ىكمت
 © نم 21 1

 6 اقع لاق

 لماكلا وعلا يمان نمو رهم ره ءجلك ةضكر رادسإ م 44 26 جت

 جديشملا ٍقَوَت 0 "زرتها ميم ايل 1 رس السلا ىّتلأ

 جَرْرَخ لِ وأ ِسْوُأ ْلِه بِئاتَكِب اَهْهَلِج ُليِسك اًرْدَب ىأَر اَهَل
 ملا يديلا ؛ هيج 8 وشم 0 ارتحل ءاَمَكلا نوفا بم ى مو

 0 لاقثأ لاقكع ٍهِقَك 2 رجلا 7 : ا
 م دن مالا يتم لوا زو ىف وجاسم عوز لَكَ
 جرا لَكَ هب ٌءاَمْذلا ىِلْعَت 2 ثيئوُح ناججعللا ارشح + نب أ اجو

 12 00 لاقف

 رفاولا تكادع ام ككَلْتِم كك أ نَا ةدبودش هققاع ميس 0



 و راسم م موب هي تبا 20

 فيلات و مدح اهب د

 وس ْحوُمَج تككاذ َهْمِع تملَوَو 5
 ار

 او ارب عفا وكن

 اهيسيحجب الو ملا ناك
 ا 007

 1ك نسأل! بنكشتي 4-2801 4 ا م ليوطلا

 هرم لاحت ىِذَلا نالِهك نب ِديَرِ
 ْمُهَلاَعَفو مهد اوت موقلا اذا ظ

 كب انتل في ةضفانل تاكو

 ٍء اا. 00000

 ةَبِضْعُم قَحلاَو ٌةلْئاَم تنك نإ طيسبلا
 0 ديم ْمَهَل فون ٌمُض ظ

 اسح لاقو 1.1

 ٍرِواسَع نسب ورع نلوأ اَنَرَت ملأ ليوطلا

 ا

 الأف ولما *آككأو 0

 ٌهَدْعَب 2 01 اهكِم باَعاْذا'

 هب تَرَخَز بج بيجت لغ 5

 ربسروأع ع نب وُرَمَع ماققتلاو ةئجي

 ا ناك وأ وأ فب درطغلا هَ راع

 دول اك مط ضَك راجل

 0 تبول 0
 ييرودلا تح اَيِقاَب اًريهج

 ٍديِلَكلا بَسَعلا ىلع اووي ْمَلو

 ىسف اد 0

 اضيا 0 لاقو

 ُيكِلاَم نأ ِدْيَ نب ِثوَتلا وك 4

 ثكباوش لا موُجألا كرا 2 6

 ثيكياكملا ءاقثلأ َدْكِع مُهَماَيأو

 ُبِياَمَو ناب لَك انين اَم اَذِإ

 اضيأ لاقو

 دايمن املا اتينشمالا
 ُناَكْرَأ ٍدْوَطلا ٍلاَبجك ْعهَل تناك

 ىَقَتْوُم كر لك ىلع اوُلْعَي فش 2 يَ

 رع مت لك يمان م جور
 قرشمب تاَعِلاَط 0 ىراَوَس

 رخل زاب هيام ع م َتاَهْس

 يسكرت مل ا فارع أ 1
 قريكم ىتتتاو نما هآّم تالؤأو
 قئرَوعلا بر َسوُباَف ىبأ ٍلْثِصَو



 هذ

 0202 ا لا معز اومعر تحلل ءق ني نييفلا ل ضلك ولا ل ه1 تعا ل ا
 م ُعيِفاَقلاظغكلا اهلْلجَتاذِإ وي ُتيِغَتْسَت ايَض ةاآثعَس م َلِيَو '

 م ناشسح مهل اضيا لاقو '

 ليوطلا امترويا قاقد ناَّذِع ةكفب .رمزوف لآربت ىففأ قنا | ا
 2 ت0 و - اا تا

 اهنوحب داَمِث َلاَدْنَأ موّللا ىلإ ٌعِراَمَم ماّركلا ٍلغِف نم ُحِراَرَم
 اهييره اًنِحآشمم فيض فاض اذا اَهُبآك ُلطَت اًهيِعاَسَم تاق

00 .1.217 

 ليوطلا ٌمُهْكَأ ْرَخآَو يفناو بنا ُهَل  ِهِلاَخ ٍرْطَش َنِم مولا ُهاَنأ َمَكُع

 ْمَلْشَأ ناّشَح نبا قارسغأ ريح نِمَو وع رحت نم وللا هأتأ مكه

 1,27. لاقو

 لماكلا اوُبيِئَأو اوُمِركأف عيجالا موي اوُعباكت يذلا ىَلَعُهلأا ىّلَص 0-0 5 و يع 0 2 مم رج ار 6
 7 يا ا و 2 ا 2
 ٌُبّيَبخَو ٌمهَماَسأ رْيكْبلا نبا  مهّيِسِماَو َدْنْرَس ٍةَبيِتْكلا ُسأَر

 ٌبوُسَكل ُهَّنِإ ىلاعَملا بسك ١ ٌمِهِعيِحَر دكع لوئقَملا ٌمِصاَعلاو

 بيج ُهّنِإ دِلاَجب ىّتع  ُهَرهظ اولاكي نأ فِذاَعَملا عمم
 5 بوُثْكَملا ِدواَمِح موي ءاَقاَو 2 مهيف َةَنْثَد نباو قراطإ ّنِبآَو

 رقاولا ييوٌِشلا لكقلاو سأل َةاَدَع . ردب مهي شيرت كماعدقل +
 ٍديِلولا ىبأ موي عقؤلا ٌةاَمحح ىلاوسعلا ٌرِجكشت َنيِح ان 0 >َِ 5 عا



 ممم

 ليدل اضيا لاو 1111
 2 2 هل رع دم 0 0 ع 5 2 ل - تل

 بوش. ما مزز *ام ضكخم»أ لذه ىرذست اس وللاَو الو رئاولا

 ع ىعسملاو نئَرجصعلا سس اومجمحو م ركل مهل مَ

 قوس د عدلا ّيبُملا 8 مب لك ميل خسيجر م ّنِكل

 ٌُبِوْذَكلا ُمهُدهَع ْدَهَع ُنَهَعلا سّسيف 8 0 + مهت لإ 001 مه

 يي 22 راع دق : يلع ميفتدكر مهزومعأ 6

 ةنيزم وج#© لاقو 11

 لكفلا كياكسأ ىف ةئِيَّرُم ىجأ ١ غطرشنكل تدع نمو ةكيّرم تأ طيسبلا
 لذ ةكنايش ْنِف ا افرض اوُرُدْذت نأ ىوِس ُىَش ا الا ع ل مو كاملا 1 2

 لطب ٍنوْوَم ىف +41 َسْيَنَو ٌراج 2 ْهتوقَعب ىشكَي ل شسينادم هوَ
 0 لاقو آس

 لَسْعُي ْمَل اَهُعْكَرو م نعل يح هه 0 سان يَ 5200 - لماكلا
 لفي وأ ا! ناكي 001 اقرامجح رذأ لو ضسل رستو ىكسُت

 لاق 11
 و

 بيه هب فاكُي يلِف و كبتسيِطخ اهيف ىَري ال ةكيّرم  رفاولا
 00 اا[ لا اعاذإ نينو ىتيقلا الكي نم آو

 ألا سَرَقلاك سيئكلا َنْوَرَب هيف ثاكَسملا كلهت لاسر

1 َ ْ 
 ناّسح لاقو

 3 8 3 أ ل مع م4 دس تل

 عضوه لادهج ف هتودو مهو هاَبرلا ىسيسب نع ىئأ دَعَل طيسبلا
 ظ موقبلا هادف ةلفقيس اناخغ انهت نأ. لاذئألا ملْمَأ تمام ذك '؟ و 20000

 عوْطْقَم ةاّيّلعلاو َىحَمْلا كيفي 8 ةنسسِبح اوودت د اجو ْمُهُعَئْهَيَس ن 8 نأ



 اهكُئج نإ ًةكيدَملا تْعِعَن
 5 96 ه6 يخوك اًعاَرِس 0

 ٍرلملا ُلوُسَر اكيَدع ٌرسبسمأ

 اري انييف نْمقل تحفل
 اًريصخح ظلم نع اوُفَشْكَي هَل م

 5 اًريمأ اَنْيَلِإ ٌتاَّذِب ثبحأ بك >2 0 : 54
 اًريِيُس اجاَرِم ناك ىخولا َنِم

 3 م

 طيسبلا سايت نيب اركخ ةنضخت نبأ دبع

 ٍِساّكلا ٌبِشَق هو راَصسِع ُهْكِ َراطَق

 ىياَق مراَ 00
 ىسياعع هدي يسند لك تيَعْلَأ لأ

 آل

 لمه[ نتي وا ولا
 ريهسع بول ىف ٍرْيَط ماخأ - 2-07

 ايده وكت 0

 طيسبلا ناَيْحِلر اذ ْنَع ْلَسَو خيجألا ِتنْأَت
 دلك 4 "ابو 57 از لا

3 2 7 00 

 نألث سسيعكلاو كج مهريخ“

 نش ادَو مهي يفرش ١ذ ناكل

 اضيا ليذهل لاقو

 ْمُهُمِلَكي اًناَسْنإ مولا ندم ف و 54
 ويم نب اًَمكَر_موللا نم فلا 8

 ْمهْْيَم تام ا اَذِرْوبْقلا ىكْبَت ٠
 اهتجاَقُت نأ ىَرَمحت نِناَتلا لدم .

 اَهيِتاَي َنيِح ٍلِيَذُه َرْهَح ناكل
 اهواك تاناعلا ع رن ىلا

00 

 اهيِراَص َلْيَللا ىَقلْبو راهتاا َدَّم

16.670 

17 

 تيسملا



1 

 رفاولا

 طيسملا

1511 

 براقتملا

 شسيسعم ىردت ام وللا لَو
1 0 1 3 

 رازف ىسوستو براع“" لك

 : 1 عشب كرسكد ولو امو

 ٌنيهكشمسهسيسو مولا نأ 53 ن ع ا »هَ
 2-2 رب ب +

20 7 7 - 

 3 ع 0 ت3

 الب ْمُكْعِيِج ا مكنأ الد

 ْمَقَي مأ كَم ّنْطَب لهصأ
 ٌماضْرلا ٍهرِفاَشَم 0 يبست

 .: ماع + طم مين 5 و

 34 مهل سمن سافلا ما 3

 اَهيزحمم وللا ةكجت لوألا ىَلِإ
 اًيقال َلْكَقْلاَو دعو نافلابف

 0( ككل الي

 1 نم مو بيِلَقلا لهأ

 ل ٍةَيِصاَن رجو

 اضيأ لاقو
 ٌولوُقُف ةفرحلاف ٌنِفَقْتلا اذ

 امدق ءابآلا مقمد] كوب

 ه0 هدول ثق وللا ٍلاَكِو

٠. 

 ٌتَلاَ سيما 0 تَعَتَْ

 لامر ىبأ نأش ةٌعن م

 لاك ىلع ٍثيبتلا نو

 ىلاوم لا آو يرشلاب ع

 ٍلاكِقلا ىف سراجبا ُهاَبّشَأَو

 لاَحتلا َقْوَق ْنَم ُْرَس ٌفيِقُن
 لاعب مُهََعيِيي ال 1

 ىبلهتلا ىتحخأ مُهَناَوَه َداَرَأ

 ناشح لاقو
 اكَراز

 د ل ام تعم َتِيَكَمَو
 ذإ ةسيمع و اج

1 



 ورمعل لاقو
 34 3 ُةَعِباَن 5

513 1 

 ٍنَأ ماني انبلا ُةَعباَ " نشب”

 هك 2 تل اكد هَل ابو

 مو

 تمهسلا ىساخلالال

 ٍدّقع* نود باسعألا لع 1
 ارببخ خيطي ْنَم 52

 دعي ماها مي ْمُهنْلَي نم
 ديد ردا ا و يزكو

 كروم اك د نفل اول

 تينا
4 2 

 دمدكبو بشي

 0 لاقو

 5 0 اذ ام

 ترك
 ىلغلاو مدت اَخأ ىبنلا ىِنْعَأ

 هَل وعدي اَم ُلثِوَلَو ُهَلئِوَلَف

 جه ان اذجاتم اكو و

 ماكس اهبوُرَغ لكك مدن
 ماَوُقَأا راكم َتِيَكَذ ذه
 مادقألا دحام قئلَتلا ياسا

 ماشسف هلا ىلع يلوي نم َرَباَو
 5 ماله ريم عت محلا ناك

 صاقو ىبا نب ةمتع وحا# لاقو

 00 أرغم ا 2 اذإ

 كلام َنْب م 1 لإ دخت 1

 ىلا 0 1 تيس 21

 وِمْوَقِل ٍةاَمَعلا ىف اَيْرِح ناك دَقَل

 انشينعلا ا 0 نمحرلا رم هرصْنَو

 يتعاوصلا ىدخإ ِتْوَملا َلْبَك 0
00 50 

 قئاَغَصلا ىدحإ كيدي تغب ِهْيَلإ ٌريِصَت

 ٍقِلاَوَعلا ىدك | ِتوَملا َدعَب ِثْعَبلا ىفَو

 َلِئاَسَل ىَنِإَو ىرذأ ام وللا

 ٌعِقاَن نوللا رمح محَأ نيِجك نبع

 نكي ْمَلَق اًميِقَع مْرَس وأ َناكَو

 ةقم أ كتأ علا كاد الام 2

 1 ططع املا هابل 101

 ُدْعَب هَل َتيِعُذ ىّتَح َدَلَو هَل

11 

 لماكلا

11116 

 ليوطلا قر

 اكذب

11. 

 ليوطلا



11 

 رفاولا

 ٍلْوَق روز ةيمأ نع ِ ىناتأ
 مالك مدل كيفك نا 27

 تةمكشا اذِإ رم يناوت

 ٍضْرَأ لكي ت وكش نإ و

 اًبآ- اًناّمِيَأ تيت ع ثْئكب
 ِء 7 21

 أراكش ةلصوعل

 اكبر ىسوكأ مَعْيَض 56

 ىنود تاّقلأ نأ فرَطلا عَن - 20

 5 يي 5 ف 7

 ظاظفلاب صيت ٍقْسَولارْسأَك
 طاوس هع ةفغ0 8

 0 زاغم د ٍديِدَش

 بيدا
 _ 6 رارمعم

 رمعَم ةراكل آم

 برق ُرْيَغ بانل َّنِه ٌبَسَن

 اضيا لاق

 اهفاظأ نإ عبو انكنشا كبدي

 بك ْمَأ ىَلَعردَ ٍلبْكَحْوبَأ

 ٍلمْرَع نب رجاكز نم 0 ٌعاَرِد

 مل : ص 5 ٌّع

 ٌلوسرتسلا ةَكَراَق َمْوَي بأ
0 0-0 ' 

 لوُهَج وهب تأ ُهَبْذْكَكِل
 ليقع اي تومي نإ ةِقمأ

 لوُميلا اَهِْيَل لهحب ابأ



 ىو 0 ابأ | ةيبأ 1

2 

 ليومت ىِذِب لعمل ٍلْوَقلا صعب عبو

 ليال شرأَو 7 كنها

 ديلولل لاقو
 يدم ىْب نم 8 نم مور مكَدَدَلَو 1

 اًَهْكَعِيِص ثِإ بعك نب ٌقِدَع لَو

 هَل َداَدَق 1 نشكل ةْبَم هع

 8 تعالو 0 ٌصُيَصه آو 31001

 ُرْثَد 1و ثر 1 ٌيِناَوُدكُملاَ
 روحتلاو مولا تاك عمهش ش لآ نو

 مل

 اًهِعِيِيَص اًوضأب امون هللا ارح

 لص أوو قلَخأ كد

 اضِيا لاك

 ايام قوش 3 اوُدَعَق اَذإ

 كك ليدل وف ص ناكاكو

 هرشب ةيمأ ىضوأ ام تيرا

00 0 

 ا َتوُهُب اوتأَو
2 

 اهُدِيَِوَو اهلك مول رَيَعاَبَأ
 اهديِقع ِدكَرِب ُفوُيآَو ردَعو

 يباعل ةوجيؤلا كاش يباع وتب

 وسلا حيبرتلا يب ادع 58
 0 ضصكعبب ب اًيغأ بعت اَن

 هع ىف اميب ىو يسب
 ٌبوُحَو ولإلا دمع طع

 بوقت اهلك لام اْذُكُ
 بوس هرلكو ةينِعت أ نح

2111 

 رفاولا

211 

 لماكلا



- .21:111 

 ٍرْكْس نم ٍسارل عادشب ثِكِسْمُسَو  طيسبلا
 هل ثق ُشْيَعلا ىَحخاَرَتَو اه امل

 ةبرْشَم كانَ ارمحتلا نو ترس

 اا

 ىِذَلا هدم ىّنأ لِه ىرَعِش َتْيَل 11 ليوطلا
 مهلاحر -ر َكْمِع مولا قارس 3

 لهَج ا تي
7 

 1 م مب 0 لو املك 5

 مهو كت تاجا مما

 تانج نيوبلاو ولدان ىرثكب
 ٍبِلاَع تانك ثَلَك ْدَنَل ىرْمَعَل

 1 ُةَيْكُعَو

 7 :اعغك حج نمخألا ن يق ذقن

 00 و

1 

 د ليوطلا
 ا هجر حش و ثك 3 نو

 0 ا 200-

 مَ َطاَبْح ٍرْسَق نو

 سار

 اضيأ لاقو

 يناَذَعَف ا 2. ُهكيَداَت

 ناك توعلا نِإَو ءاَّمَعْلا نإ

 يافرلاص شيئ لك نآب معَ

 ردي موي ف لاقو

 رشا ٍةعاَص ىف رادقكلا 2 م

 سهلا ةمصاَقب لإ اوغجْري مكلف
 شل ورتات ندع اني يمر
 كولا هاف هوك كف تكتسح هن

 را واسم

 ردوا ةكباقتبا ايف اوُيلَط مو

 ٍرْدَب ىلع اكييقتلا َمْوَي َتَرِفَط اَهَو

 ركقلا ةجؤان م

 لهج ابأ وج# ناّسح لاقو
4 

 يعم م هللا هيف وو سم
 ىوتهي ناد ننم موللا هيف نيبي
 ةهبوق ع 00 57 يم م ا حر

 _- يع <

 اهئينسستا تنناف ةْكش تسكت هك ْنِإَو

 ٌناَجكَعِمَل ةيتيشل
 'اهتويخ 0 ا نعل

 ' اهبيِط لوَبلا يسم مسهل 5 ِهاَرَمَسِل



 ا

 تمباأث 3 ناشح لاقف

 هدب َتيوو امتآوَل تا ذك راح
 ًةَصقْنَمَو داركم كه تموت تاج

 ةََيْلِح ناكْرألا ىِذ ِتْيَبلا بِلاَ اَي

 درقشمب ىرزفلا ثرلا ىنب لآ
 رهط تلا نب َسعيَو نوتيلا نم

 بيم رع ف رد عا

 اا ند و 0 هلام ملا

 00 نسي 3ك هيلع ُلاَرَعلا نأ

 بِقَع نوَو طش نو كلذ ايت

 ناّسح لاقو
 ا

 ليدي نب عفا هللا مِحَر

 ام اَذإ تيرا َىِداَص اَرباَص
 له ةئسو هئسو ءاقلِلا َلِيَق ثننُك ٠

 ا 0 8 0

 ىو ِتاَّضَأ قف كيس 0 0

 كرملا ةثراح 3 نب فوع نب كراك ناشنح لاقو

 راج ذب ردي نم راحاي

 ة مكس ٌرذَعلاف اوُرِدْعَت نإ
 ؛دِيقَل ثّيح ىرسهلا ةَئاَمْأَو 0 3 3 2

 تيْكَي ُكْدَعلاَو

 ا 022 اجلا لكِف

 نادسح لاقو

 52 3 ًُ كس أ ما ع وس

 ِناَردَخ 0 عابعشلم و 1 و 7 تَعح ابَمب 0 : اخي

 اهكدع تقوعأ ْنِإَو نكبطضكل

 ىنانز لاس .نيعفوا تييقااقل
 استلم ىف ؛- ىخأ فرغأ ملك 3

 كادي تاتنسبل ل اك كوؤضلاَنالَق

 رم مع نسر لا هانت
 ا هاو م

 ىناََص ٍهِقَبيسب ىنأ ْوَلو

 اسكِتلاو عيا-خألا ف تنَكذَو

 5 ناكولا َمَْحس اًرَمْلاَهك اثاث

 ناك ٍلُعلا ف ةثأك ناك
 اسهم و ميدَمأ عيبالب 7 ن(ن

 22ص

 اندوبلا نس

00 

 لماكلا

07 

 رفاولا



 ٍديِجاسَمْلا لبسك ىكعراننأ دب رب )7 2 وننب فتش َتاَهِش ضانضو فاو
 ٍدوُدْرَم َريَغ ءاقمق ناف لاق ةقيئاررسم ء ٍرْدَبلا ”اَيِضك تكا

 0 للا لاَّبِ نِم مكحكاشُم 2 مذجأم رْيَغ ٍلْبَدَم َنيِيِصْعَتْسُم

 لاقف 211

 0 ا ل نك يب اركاد كحك نإ نيكولا راه اك قر
 ةسكزاَكُتَو يك ادلع اًهتزاتي 2 تّحّبمأَف دعم ثفب هئزتأ >5
 ةفئارتن هل د وعدت لَو هْيلِإ  اَيفاَر تّراج تِّبِج اًديسأ آهن

 ةهمٍضاو ٌمكعلا 3 بَل مُكيِفَو مُدَعَكَص ذك ىِذَلا ىَفَحَع نأب مكئئظ

 ُهُعِلاَوَط هكيَلَع تلج ةئل ىاجه هُهَءوسَي ن 3 مس لاَجر اوك 5

 0 نول صيدا يم لقت مكيَسَت ام اَذإ ابغك اوكذت نإ .
- 

 ةعواَسَم سوؤرلا ىفآلإ كت ملك  مكْنَأ ساكا ىف باند ضال

 6, م .6

 ةزمح ىثري لاقف 2221.

 رحاَبَصلا روب سبل ىَدَل رعَكْيَمَم نامي» موق ْنَع َلِئاَسُت ليوطلا

 ع 0 1 بر 0 ٌةَحاَر 5 ايت ّنِإ اَهَل ثقف

 ِرسيِزَو ري خخ هللا لو :رريزإو  ىملفات زملا اب | نإ
 روُرسو اهيل ىضُرب تح ولإ  ةوغد 8 و ٍقَعلا ُهلإ هةاكك 5:

 0 زديسوك ريخ رس 3 0 ىو دلو ننج اها تكلذت
 م

 هو (يةدغ م

 ظ ا 36 ا د 0 انقيدنم قانك ئيلا وللا وأ ىلع
 0 لل دينا ي وييافأ نذإ  نيطعأو كك اذ مَ ىراح تلال

 ٍرسِمسِصْنَو أ 5ع اًرمخ هللا ىَرجج قيس ص ٌئسعُتلا كغ كو ُلوُكَأ 10 1 1 00 7 يي 3



 مهكيوتت انتر عجلت قرأ ىلإ
 زقبؤم لب مهي ككل لك كير ا اي

 يهب ساعي اب أر مهل أ در 5

 تيِوع نإ راجكألا ىنَب ٌيرَخَأ ُكْيَراَ

 اًرَصِملا مهدي اوُبصُي مَ يكن
 5 اًرنعَس ههْئاكْنَأ فراقلا ٌرِهَسَت

 اًرصكقُمم راجكلا ىنَب دير ُكْيَز اب

 ارَحَألا اهل َناَسَع ٌفْيآَوَط ضر

 هنع هللا ىضر ىقيدصلار كب ابا ىثري ناشح لاقو

 كل يخأ نم اًوجَش َتوكَذَت اَذِإ
 انيلدعأت اهاننأ ٍةَكربلا َرْيَخ

 0 وسلا َوِداَّصلا ىزاقلاو

 بَ هللا رز اًديِمَح شاع
- 

 عَ اَميركب ابأ كتاكأ نآف
 الَمَح اهب اَهاَنْكَأو يعش ا

 ثلا َىّدَص مهم سادقلا َلوأَ

 1قكنآ امو ىضاَملا ِهِبِحاَص يذيب

 مُهْنَأَك اهيَنإ تقيس ٌلَصَع 5

 اة اس د 7 1 اكوَكأ

 0 هي زراصلا هويدا آول

 مهناك ماسّجتسلا تقاس! َنوَصُحَي
 دب 6

 0 ىّنَحح س ساكلا ادع ًِئ ادع ٌىئجحفن

 بسج اوك أ تاَملْعُم فكرش ةياَدج

 بزاج يل-ك نو ندعطلاب ٌمُهاَنْزَحَو
 سقللا هي (ي سس قاوم ىف َنوُعاَبُي

 بز دقواجلو اهم اوبك اَذإ
 بِقاَثِراَكلا نو ٌرْهَج مُهَحقَل

 مهني دقي يِداسَملا قلك ى :رعشش كدت "ل

 7-2 نق لوا 2 أ ْ
 5 ادم ارسل نب ملطعَر ذو ْدَّكَو
 فب فقل هدو تلو اند و '

 ُهْعَمك- ققلا ا-كِمِفَو لوشن ان

 اعطت امل َتاَكَر لولا ىَلَع ضامي

 ٍديِدعر ٌرْيَغ ٍضام ٍةَرِبِحللا دْلَج

 بو 0 يملا ىلع

 76ج ص 7

 ٍدِيِداسَسَسلا ىف امام ُةاَمَكْلا اَذإ

2-2 7 

 ديسبلا

2-27 

 ليوطلا

2 



 2ص

 اجيسبلا

 22ج ه

 اريل

 | 1 لكقا ف دنع هللا شر ناك لاقو
 2 2 0 2 يم 4

 و 0 ب 0-0

 مكي نمعلاصلا ىذه َسنبَلَت
 ب رسال <

 ل ل 0 2 4 ١

 مكَتاَوَرَس ىَرِو لعج اولبقت نإ
 2 ا

 > 2 َِت 7 36 5

 كب بتل تاهعصأ َناكو
 عب

 ءئاآلَب نشختل ورع ابا كبت

 ِ نينا 2

 0 ٍدّمَح" رمق دئع موق لاكقب

 ٍدِوَعَتُملا لهاا ُلَعِف سّمبلو

 ٍدَوُذِم نذل لك ٍةَدِيِدَملا َلْوَح
 7 2 را

 ٍدكِوَي مل ِمُكِماَمِإ رمأ لكِمَلَو

 ٍنِجْسَملا باب َدْنِع ركن ندب

 اًضْيَأ نامثع ىثري ناشح لاقو

6 0 1 0 
 ةيِلاخ نافع ىنَب راد سكت نإ
 و م > 4 9-0

 هتجاح ٍرْيَعلا ىِغاَب فواَصُي دقن
 قنا تاّذ اودي[ شالا اهتثأ

 مكسفن ]| تاد اود أ شانلا اهنا اي
 | ل 1 كا و 0

 مُهُم ِدْقُب بّرَكلا باهش ٌبيِبَح مهيف ؟و

 ناشسح لاقو

 ةكلِخ باَيُي نم مْكْمَقَن ام
 02 07 و أ هك لّذَب مكلف

 هياكل

 وهم اذ اًدجاَه مُكلكَف نإ

 ثبَّسعلاو ٌرْكْؤلا اَهِيَل واو اَهيِف

 كبِذكلاو وللا َدنِع ىدِصلا ىوكُسَيال

 ُبَصَلا ِهَهَجَو ىف اَدَب ْكَن امد و

 اضيا نامثع ف

 بسكَذَو ةءامإو ٍيمسب-كَو
 اولا اتاك ىدد ةقم

 ٍثمْدَك ىدؤأ َناَك قير

 بَسنلا فٌرَعَم ةَئَسلا جاو

 ةئرضَي داك اهنع بلا يأ ْدَ

 اَمِل َنِإ ِراَجَألا َدَيَس اي ُهِئَر اَي

 اهركذأ دير اي ُةَحاَح ىل َّنإَو

 لد (( رز 1 ا

 . ارعشلا َرِمغ لوقف عّركت اَهنَع

 اربح ىل َناَمْكُع ف تككْمْوَت ثدحأ

 او ايو اي ىلإ هنو أ



 اهات ٌمِرْغُم نإ ُلِمْخَأَو
 اههسجاتا لع برش
 ابَمُعْلا روُدُظ ىف اكقلا ره

 ىَباَصَتَو اكن ؟ امي اذ
 محلا طل ٌيِصاَوَكلا لاَ

 ولقلا

 اي

 اهَداك نم يفّيَّشلاب برأ

 اًينهدانعأ ضيعت قوس

 انشا هأ م كل

 15 امَداَّشْحأ ساقلا تن

 انه تاع 9 1 عع

 امَدامعأ ٍدِهَكلا ْىَدَن اَنُكَك نسوؤُبلا آو َميِعتلا اَءَلَعَج

 ناسك لاثو

 اببّوَصَت نأ 52 ىِداَوَه مهن دكت ْمَلَق سلكي ناجحا ٌلَواطَت

 0 ناك ابقيتعأ) ُثيِبَأ

 بدكوك َدْعَي_كتكوك اًهْنِو َراَغ 1

 اَهئئاقعت_ موج“ نم فرثت راو
 قع 0 اجت ُفاَخَأ

 همي عدا ض انيَل ٌتْقَقِتَأَو

 ةقكُقب ُبِصَقلا ا ٌككعَمْصَأو

 رخل بارغلا ٍتؤص ىف نيب
 امل تّضرَع نإ ءايلعلاب ِرْيَطلا ىو

 ىَوَهلا ينُجلْعَي ِنّيَملا ٌةاَدَغ تكدكَو

 ات دعت َىباَصَقلا ى 44 سس فِيْكَو

 تَسقكاَو رضا سس ىتأَ ام َناَب دقو

 ىوَقلا اهب ثَححاَرَت نإ انْ مج

 تعّدَصتَوىَوَهلا ٌباَبْسَأ تنا"ذإ
 اًبّقلل بألا ىِذ ملا ىِدَصَت فيكَ

 ٍةَضْعُب ٌَرْيَص ْمُهْنَع اباكتَجآ لي

 ُهَسْنَت لََعُي ران فرأ 13

00 

 ابذكوك ليتل رم ا كتِِقارُ

 نك هك اًهولكَت ”رقشلا عم هو

 يع
 ايتو تشن نأ ن س 8 1

 يشأ نسأرلا كك

 ايري راهتا سمس ها تع دقو

 2 را 0 سس ظ
 ِ سل م2 هبل هن و

 تك ف 1 3 و 3ك

42 
7201 -16 00 

 رج دقت 2 م -

 6-2 ةيشع

 ب 2 وسيع هال َسأَ زل 1 سيف هع

 اَرغُم بّيشلا رسم دول هقراَقَم

 56 تَّبقصأ' ام اذإ اَّدَصَو

 نا نع اذإريكعمي نسل

 امجوصتو ةدَنِه 32 0

 اّمكعلم 2 اًراج الو اعاطُم

2.44 

10 

16 



 ا.

 رفاولا

6 

 رفاولا

20200 

 براقيملا

65 

 0 اعألا ىرزك اي اوسبْلَت [5 ! يما ءاقجل هد اودع جح آكَك
 مدلل تانيراتمتلاو امَقلأ مصب 52-6[ اَئدقَسَو 3 4 37 0 او

 م م نع

 مياوَمْلا را شيخ 7 َدْكِع انيناكإ 7  ىتغلاو وضملا م 200 اذ ام لصْقأَو

 ا[ تي ظاالا سا[ لا -  سلاببأ ام ةيمس.ىبأ ركع 6 ”لنعما - ع 2 و 01
 8 0 -ك 3 3 60 53 26 ع 2 1 0-2 14 3 4 5

 ةيعش ىنب ةريغملا وهل لاقو

 0 الل را ا ا ا ادع أك سوني وللا نآول
 ل فلا ةحاش تيول ههه  ةيخ نامي و ريدلا تقرت ٠
 ٍفِيِطْللا ِرصْحْلاَ ا د تنُكُذَو اًبِشلا تقجارو

 ننتج لاق
 0ع عومُدلا ترجو ااًهداَهَست ٌنْيَعلارَّذت ملا

 اهاناتزأو ضارو سقسلكو © ىركلا دعب كغم َرْكَذت
 اد اي كابو اع يور 0 000

 اند اوس اضم كلا انتو تنعم تلاع تَماَكَو

 اهداكشأو اَعآَت ورقي بييبرلا ٍلاّرَعلا هوك اهِكَوَو ة
 اة ل تاي لت - ةاضيلا عطش ليثلا هيام
 د 1 شكلا راوشا“  مكتت عسف تعلق [هفازك

 اهَداَص ت نم شين نو اًهاَقَص ا مدس 1ك

 كت ىِدلا 5 >5 0 اكأ بلو

- 



 اركنن

 0 اَبيِبَدإ مشجلا 2 تيت

 اهب ىلاَو ريما 5 اَذِإاَمأك

 0 0اس را نو

 سنو : وُدٌرَمْحَأ اهب ىعشَي
 لد يعدم ةوعدلِل 5

 ٍةَرشسَج ىلإ مسن أو تمرس عك

 1 0 ٍّةقفِد

 َتَكَيَْكَأ 210 9 ىو

 ماَيهقاَقَر 0 امد تب

 ءالتخبا ءا كر 5 ير خلع ظآ س8

 ماقيل رك 3

 ُماَرِجلا ُكِيِدَش ىَرْفْؤلا قلك“
 15 ْماِيِقلا ْفيِفَح ُنأّشلا ِهْكَي هَل
 َماَقَع حار تاذ هلل

 ا 2 ىف 0 ىوْعت
1-0 

 اعقاب ,اهتفأ - َ 1

 ماسح لا وي هيلا عري ن7 د

 ةدافولا مود ناسا لاقو

 ىدلاو ُدْوَعلا ٌكدوشلا ١ ٌدِجَمْلا له

 اًدقحمم يبقلا اهيوآو اًدَرَصُن

 راسو ةلهأ وير يع
 اكلاعر طضو لح اقت ٌءاكئصك

 اكفنا ةئنودانكينت او

 اوُعَتاكت ني 2 نحو ظ

 ىَدهلا ف كيلو كارو فات

 ْ[كرن نإ اورتن ٌطْقَت 1 مرات ىنب
 مكاو نورت اكْيَدَع مكَلِبَه
 ؛ئآمي ندَعِل هئنج مهلك قار

 ماكنهلا ٌلاَمَِتْكآَو ولما ؛ داو

 ٍمضاَرَو ِدَعَم 3 ٍضاَر فْنَأ ىَلَع
 مجاعألا طقم 5و نالوجلا ٍةيِباجم

 0 0 6-1 َّس اهفاّيشأب

 َعَملا ءْيِفِب اَسْمَن هَل اَكِفِططَو

 0 ِتاَهّرُملاب هييِد ىلع
 مشاه لآ نوِرْيَعْلا ّىِبَت اًدَدَلَو

 مراَكَملا :ةاكجذار يِبَكلا رينو

 مياَكَملاِرْكِذ دْئِع ابو كوع ُي

 مداسخوإ ِرقِظ نيب نم ٌلَوَح 2
 مياسقملا يف ىف اوُهَسُنُت نأ َمُكِلاَوْصَأَو

2-48 

 ليوطلا

10 



165 

20 

10 

 ْمُهَتَعاط َّرَج او ىَدُهلا يبن من اًوطعَأ

 أو دج اوئيس َلاَكْنإ
 مهده َرْيَسلا

 مهل كافيا ىتبح مهتم 2

 اوُبِضَع اذ اًوُقَع ىَنَأ اَم ُمُهْنِم ْكُح
 ْمُهتَواَدَع تكرتاسك ههبْرَح ىف نإ
 اًهيِلاَعَس امتلاك بركلا ا ارجل 27

 هل ب بِي ل مول 0
 ا

 مهلك ءآّمخألا 0 مهنا

 اراد

 ا و هد مصر ؟ انو اَمَن

 وعبر ٌةَعاَص اًدْيَكَع اوجوُم َلاَك وأ
 «متيبلا هَل تسكاكْن مو بيلا لكأ
 اوم ىذلا ّرْهألا ككَفَم نكي لو
 باسو باشا هيلع ضاخم ارش

 افقي اقر اًعَظَأ نم فناَعرلا اذإ
 عرج او روح الق ابيع نإ
 0 ىف ٌةّشيِبِ ٌدصَأ

 ذلا ٍةّدِشْح وو ىلإ تي اَمَك
 ل هءاوطأْلا تمكتقك اَذِإ

 ارعهسلاو ا لؤعلا دج نناقاي دج نإ ب 2 5 4 8 5

 اضيأ ناشح لاقو

 ماقَملا موسر ناس جاه ف

 ةكايشضتخلا َمَدَه دق ئّرشلاو
 اولواح ام َنوُشاَولا كردأ دَن م 2 4 5 سر ع 8
 يان ى : 3 ع

 ا

 تراب 0 اماق 0
 أب ١ 2[ مهَصِب ت عش

20001 

0 7 

 ةروس
 دقق م د ثرئاحا اِهفَكَع

2 
 1 4 يم

 ةصخوز مستو اًنِْصا ََ 5

 مايا ىَتْبَسَو "كلا ُنَعظَمَو

 0 ب دوما مواعشت
 ماَمْرلا ع , ءاشْعَش نِم لبا
 ماكَملا ف ى تو اًكإض كبذك

 مارب ئقغتب ٌردلا اَهُلأَم 1 ن 35
 ٌماَعُبلا ف ضو 7 أ ترام

 ماما لال ت تلك ِِفَصَر ىف
54 

1 
 ماقيل ىف تقيم سار تيب 5 3 م هب رص

 ماَعَم ماعطْرَم اَهْيَلَعَرَم
 ماسخُرلا توب ىف ىثعت مَن



5 

 وقوم كراك لع نات
 هئاَوَن نيدهقكشملا عَمَراَصَن
 دمحم" ْن-و ِرْفَع ىف ىَرَن 2

 را 2 مَ

 رقزام لك ىف هوب 25 0

 ا َلْزْنَأ للا كمل أ وأ مه

 2 7 يق مُمْحو ُليِلاَهَب

 عهْكِسَو ْمُهْنِم ا ةرَهَحَو

 اَكَطْنسَو 0 ِهَلِلا لَوُسَر اكعَكَم
 وي و لي 0 دا

 2 ةرقف نو تُياَوُذلا نإ

 ا د

 تقم تب يبت
 مهنكأ تهوأ ام ُسانْلا ٌحَمْرَي

 ُمهَدعَب َنوُقاَبَس ساّدلا ىف ناك َنإ

 .مهلَصَفب لقب ىكؤَم نع َنوُُصَي و
 ُمُهَلْهَج تلواح ْنِإَو وَلَا
 ىخحَولا ىف ترف 1

 6 اونا ْمُهَل يتيِدَص ْن

 مُهدفِع

 رسم ةماّظلا َميِس اذا عاكس

 رشَككَي امّقلا ويِف بكركعمب
 10 ٌرَضَخأ يتئادعلا فتم تانج

 ٌرمأَي َنيِح اسقزاجب اًرمَأَو ءاقو
 ور [ِزِع ُمْئاَعَد

 ٌرَهقتَو قري ٍدْوَط ىلإ ٌماَضِ
 ردْضَم مْوَقلاب َقاَض اَم اَذِإ ٍساَمَع
 15 2 ثاكِكلاو مهيفَو مهبل
 000 لا ةمخأ مهو هع

3 1 35 

 ميلاظو غاب لمت رو انفايماب

0 
 و 2 >

56 0 3 8 

 وغرس ىْذَلا رسلاِيَو هللا ىؤقت

 رولا ا

 : ف

 : اعدك رفع 7 0 2



606 

 طيسبلا

5 

 مِلاَظ د ة د يا أَ

 اهنا ليغ نم لاخلا هلال
0 0 

 قرب لاق

 ب 0 افرع ثؤملا 7 0 ري
 تَعَفَص ْدَن يداقلا قات ى سم

 يربح ريَطلا َتْيَلَو ىرْعِش َتْيَل تيكن
 كريد وكر 20

 هيفا املا لأب ثميِضَر 3

 اًودهش َنِإَو اوبا م ْنِإَو ْمُهئِمَل ينإ

 طق

 انا 2 ب 0 را بيرق

 اًيِساَقلاو ىّمولا دْمِع اكَسْفْنَأَو
 تاكل يع 9 00

 اًناَمَكُع راد 5 208 ِاَيَلَق

 انادكأ َناَز نس 0

2 
 اناعمجم ِتاَنأَ ا 0

 انو ناوسإلا بوريس بو
 اًناَسَح تيِوش انو تامملا ىقع
 اناّيحأ ٍدوُركَملا ىف رْبَصلا ٌحَمْتَي دك

 اناحْنَم ٍتْوَملا ىف اَهب َنيِحيْىَتَح
 اناك ىِذَلاَك مُكيِف وللا ًةَفيَِح

 3 0 كك ناو

 2 2 ع
 0 را 8 نا ريع م لام و ا

 اوعباكت ىلذت هللا َنَدِعْبُي لَك 5
 ١

 و 4 ب ع 0 0

 اوعباكت نِمِح وللا 3 ذّئزو

0 

 ْمهْدوُفَي َنيِنِوْؤوْمْلاِب اوَدَع ٌةاَدَع

 ا ساّدلأ َ مو ل اَدإ مو وَ

 ةهفككلا ء اكمل اماََتأَو عون

 ل ةيبقلا ىوُميَم تلا ىلإ



 ورع 3 ةئذهش وهل بر

 مارك دوجولا ضرب ىَمادت عم
 ٍفْوحج ُمَد اَهّنأَك ٍتيَمُكِل
 املا اَهَل ٌنيِهُث ىَّسَف اًهاَوكَحَأَي

 تانقز راع ا ىَلْوَح لد

 م نب سأكلاب َنْفَط
 نادت 35ه لاَ م مثةِعاَص

 .ايي (ب ف باع
 قوق

 في ِدَّس نس 0 6-0 امك

 : را

 2 . فيديا لرقكشم

 6 و ا 2 .٠

 يا 4 52 3 54 ل

 يفر طنب ني 1 3 2
 دل ياو

 نط . ضفتي و
 ىلييبتخ فادي مهو احر
0 

 ميس

"1 

 0 51 َمِعاوَت لصيب 0

 كك اَرْشأْلا كك َدْكَب أ 0

 انامنألا
07 

 طلع َنْب 3 تعفو 0

 طاَمتأ 0 خخ ارك
 طالتخ الأ 0_1 07 720 هت

 ىطاَبِإ ٍديِدعلا م 0 اص ىبعمتم

 طاخَو ٍةَباَغ ناحّرص لو

 طاشن_حدضمو ٌتِوَض انني

 طابو 222 َلذَدُي مل

 ناعم ءاهحشلا

 0 ٍبواَعمم مكْعِل

 ايقنسفا احكام جت

 ناك اعِناَم برعلا 0

 آاقملا نْكَمَك ُهكَم يم

١ 

١ 

1 

 م َكيِفاَرَمَو

١ 

١ 7 

1١ 

 اطابألا ُةَروَف فك لامع

 ٍطاَسَب راكص فو ءاضق ف

 طآعب هكنكتت مكلعسبو

 طاَسبِنِإلا ةَناّيِح ىناَسِل نو
 معلَص بنلا ف نقي لاقو

 اَيَتاَوُم ًايِلَخ ىَقْلَي هول ريد
 يي سس 0

 اًِعاَدَرَي ْمَلَو ىوئوُب نم َرَب

10 

15 

20 



10 

15 

20 

25 

2110 

 فيغ 3

 ٍهِتاَهَق ءامّشلا ىف آيَهُْس ُلَواكَت
 نيس 2

 انوُدَع ةبك ضو

 قدك لاَعُفلا 93 اًدُقْبَص

 !ةدرشو يم سانكلا اَكَقَمَص ئةم مس ايم عك

 بس اما

 تَجِدَنًا 

 فوق لاجل وكغي لحج انن

 اقلاع اَطْسَو فوُرغملاب مياس

 و 50

 دام ترك | تكّسَش م لكلا دم

 *م هيل م ع يل

 2 هيبيك ٌئبَسلا | و رعي ىّتَم 67

 مهعمتع انوثأ ذِإ 0 مْولو

 ايرعم ناك مهل مَ موي ٍدححأ ىيَو

 2 0-0 ا 3 يت فيِقَت 00

م رول نكح 5 7
 ا

 اوعباتو اًراَعَص مهيدي اوطعأو

 ىَيْنِإَو قيِدَصلِل ُلَْعَسَل ىنِإو

ّ. 1 92 
 هر

 ةَياَو ضرع نود ىلام لَعَجج و

 1 بلا هك ردي َسْيَل دي دج ْتَأَو

 0 ا
 : ف 7 35 َلَصَو

لهانألاب ُه تالا 6 ثإ انكي دنس
 

0 

 لراقلا كلاتتب لص ةيلق ران

 ٍلئآَوْلا بوُطُعلا يف ىلاؤعلا ٍرْهَأَو
 لوا ريغ ايوا اًركذو اًديِلَت

 لواطكمملا ٍهِعْق ئديعاب: نيضات راف

لأ سلا ل اكياَيكشو
 لاب 

 زل ىفؤأرخأا مقرات اذ 0 * نك 7 م و جل
 لِئاَمَحا لاَوِط ٌناَيقِفَو لوك

 لاف 1 صعاب ةتكيظمالا

 ٍلِباََتلاَو اققلاب ٍ؛يفقاحح َلِصَن

 لقاك ك-خلا ًةءاطَو ةدعلا انّمِطو

 | رار ةيرههشلاب عهاط
 لِصاحملاب اَهَلْوَع ىشكتن بن داك

 ٍلِياَب ٍةَقيِقَحلا ما ىف لك

 لاو ريغ ٍقفشُم نسي ىرت 1 دلك :

 ٍلواوزْلا ةاذحم 0 ل ىَلوأَ

 لئامكُملا رعشألا َسْأَر لول

 اك اسييوبب 1 ننك ةبؤيحأو
1 0 2 

 ِلْاَرِب اًمْوَي ٌسِْيَل ميعن ْىَأَو

 ناسح لاقو
 2 دي

 ا 1 !| نمل
 طاوغيتب

 103 تقم ٍفولألا راد َكَلِت

 < م ٌآ 1 : 2 .

 00 ىبأ لام لوقت ذِإ اهُراَد

  طاطَعللك ٍدكاَوَر عفش ريم
 طاش ف ايل ُدَن ام َدْعَب

 طاطٌق ىف ِهبْرُق دعب نم َك



 ند لل نس فدو 7 3

 2 نسا" 5 . 5

 9 5-5 دولا

 ه1 تود : نص تح دانت ضمن حسم سنس تس سؤ دم 82: كاقاأأل ٠ م”.

 5 3 ٌ 33 7 : كم

 سي 3 7

3 

3 5 
 دنس اظوتل ...- يو هش فات هن ست سم سن سم

00-_- 
0 

 7 ا

 ع ا 0 أ 2 75 ش

 اوْلاَعَل اوُقَطَت ْوَلَو ارسقطت امك

 لاقو

 يام ٍ 3 يلا ىَلْعاَتمَتإ |
 + ٍقيَمُك لك

 ةلوصَأ ىرْذَت َيِواَعلا َيْنْرَعلا ىَرت
 هلأ تلج ٍلْنَم ْنِو 2

 طشَو ٌرمِفاَعيلا اوُجأَت ترس
 1 لاح نق ؟ ممثلا تاَحَدَف ا اور

 1 فضن 011

 مهر وصح ا يع ٍلاَجِر ىِدِئاَي |
 رجلا لشَر نو َناَرْوَح تطبق اّذِإ
 اًِاَمِتلاو اسِفاَوْطَت ىف ىقلت ناك

 هدعب ِسْيَقلا ُيِرَمآ نب رد سيئ َسْيَك قلت نو .

 هيلا سنس نايس اب لئن : 5

0 

 بيليقلا ف َبِكاَبُك ميشاكفذف

 15 بوُكٌكلاب ٌدُْحَأَي هللا ل

 بسم أر 0 َتككَو َتَقْدَص
2« - 

 نع
 ِتراَوَعلا ٍتاَفرْشم ٍلاَوِط بْنَ
 ثكتاورلا لما فاح مساس

 كراعميجلا ميوَعلا لكأ نكس

016 

 ليوطلا ٍبكراَمُملا ضرع ٍراَّرَج

 3 2 ا ماا ل ل

 5 ُكِشاَوُم ٍدشي انو تاو ولو
 ٍثكراوألا ضاحتملا ٍداَوْفأك تار ره يي

 فيقع ىِولكَأَو انقح ٍدراَصْنأَو

 ُيكِلا ده ٌىيِرْطلا َسْيَل هَل اوُقَك
 ثكلاك َنهَو نكي ِناَّيح نب تار
 10 ُيكِلاح َنْوَل ِوهْجَو ِداَوَص ىف ْنِرَ
 ككلاَعتلا ٍلاجرتلا رم نِم كْنِإَن 0 2>-ي يس نب مل 2 لميا

 ناّسح لاقو
 لزاكَملا ُمَسَر هاَدْئَبلاب ثكحباّشأ ريب يي سس

 اَهَلوُيَذ تاَسِماّرلا اهيل تدب
 اَهْلَد َداَوّقْلا قاَر ار ىتسلاُر 2
 لع .هيزاقيلا ١ لكك 4 نيالا

1 
 2 كردي ىعاستلا #2

 5-1 رضتل للاسم كش له

 0 تي باننا ٌلِوْعَيْنَمَ نمذ

2-2007 

 ليوطلا لسطاق مكس ليك لف افع دك مَعَ

 ٍلْئاَم تعض ٌريغ اهم بي لَك

 لْئاَمَعلاِب ىِعَتْوَي اماَعت ِعاَرُت
 هب ص سا

 1 1ك ا 5 0

 لئاكب دوج نأ اكيلع ْرَعَو

 5 لجاورتلا ءآجت ول اكسب لم
 ٍلْئاَسف 0 5 2110 عَبْوأَف ىلحلا كك 3 كأن

 ٍلِضاَق ُرْهَغ هواه ٌنوَُظ عوسحو

 للاَبب ٌقُمَجَّرِب انككذت وك



4 

 رفاولا

10 

 اومنلاَو وسلا مِهوُرَعِب اوم
 . مهيف بح باو ةكّيَيع : م

 اوُجمكْرآَو ةكيدقلا ١ و اذإ ىلع

| 8 0-0 

 مُهَلاَكِف َنِيِِمْوُملا هلالا ىّفكو

 ُمُهَنَع رهف اوك ام ٍدْعَب نم
 هيل مب 4 رت را ءءء
 هبا كتر #3 نمع رْفأَو

 م يد ع
 ةيئانكل نود ِرفْكْلِل ر عشكشُم

 ُهئاَرأَف ٍْهبَلَقِب هأةّشلا َقِلَع

 له

 .* نضل ألا كيا َهَبَو ىرْسقلا له

 هب ارغألا ل 0

 بالَْكَلا

 باَقْغُلا ف عظيم 7

 باو ا ِدِِدَص تدك لوجو

 555 رصخألا قهتانأز
 000 اتكيلَم شن لِ ردت

 ابتسم ” بدكم 3 ل 3

 باول رسواسكب َسْيَل ٌرقْكلاو
 تتاتعلا نوه عك رقكلا ف

 ا رت

 بيشَكلاب بكير ٌراِد تفرع
 وج لْكُو ُاَيْرلا اقرَواَعَت
 و 5
 2 1 اَهُمْسَر ىسم اف

 كك

 يوسي د 0 0 0

 9 مهام ددب

 9 و كذآ 3 ردك مام

 تناقميم 2 مر اَوَص متهيزبأ

 انتهترز فراطسعلا سأل وكب

 ا-عيرص لّوج م ار نانفتفا

 ٍلاحجر ىف ادُكَرَت كف ٌةَسِيَّشَو

 يشل :قرلا ف ىغولا طفت
 بوكسم رِهَهْدُم ىوْسَوْلا نو

 بيبا اَهيِكاَس َدْعَب اًباَمي

 ٍبييكلا ردصلا رارح د 5

3 

 تدم“ نو 5 50 ل
 و ع ء- و 1ع 0 رار

 ببورجعلا يحس 51 تفوت

 بيشو برم نو باغلا ٍدَساَك
 0 ف 1 0 ل

 ا ىف راجل وُدَب

 01 بهلاب

 رج رم

 “يلا يل أ

 :انكرت دف همِكُحَو

 تيسح اوُبَسَعُن 1 ١ذِإ تس ىوذ



 مهبط كرهت اَس ىقح َىْوْسْعِي
 ٍمويَلَع يربلا َدَرَو نم َنوُقْسَي
 نك و يحتلا نا نوف

 ميباسيكال م درك دوجمؤلا .ضيب
0 

 ىْيِطاَعَف ٍريِصَعلا ُبكَح اًمُهاَكلِك

 امرك ىف اهب تَصَنَر ٍةجاَجْرب

 دو ةبسوو مارسكلا ىف ٌليِصَأ ىِبَسُن

 ا :بسقتشللا اًنُوِلَقَت ِنّقْلَو

 1 محا انُدُيَص نوسبو

 هينا ٌمهُملاَرْه آلا لوا

 املاك تونا تاَوِبَأ ٌروزت

 هةيلاس# لغم ةئفلا كتلي نو

 اهفلطاَم اسمو هَِنْذَل ثزكاَت

 لبقسُملا ٍداَوَسلا ع تاس ل

 لتقل قيجّرلاب ُقّْفَصُي ىَّدَرب

 لما يشن مهْدَْآَو اعدت

 لوألا زاوستسلا نع :ٍفوثألا ْمُش
 لعكأ مَ يفلا 2 ّ

 لوعألا ماعلا فان اًطَمَش

 لكمكودلا ءاَمَس 5 ٌةَموُد رض 4

 لفلفلا مغطك ٌةَيِفاَص ةآَبْهَص
 2غ 0-2 00 000

 لهنا مل لَواهنم ىِيلِعُيَف

 لمتيملل اماَعتأ عاج

 لح غتْتُس بكاَرب ٍصوُلَّقلا ٌصْقَر

 ىلطْصُملا تبوُكَج ُهُهَسأَو وم ىوسكست

 ىلكغتو ِتايِئاَنلأ موك ُنوُسْنَو

 لّصفهملا ةآَوَص اَدَلْئاَق ُبيِصْيَو

 لصق شرالا لك ُلِصَْ

 لدغ ف 4 رسما 510 0

 لقبا 1 ل نإتدولا او ٍنوُد نم

 لدتحإ رسيسَخ نم ٍةَجاَجْرب

 ناشح لاقو

 بابي ماَقَملا ٍةَصراَد مش له

 مهكيزب لولملا اهي ُتِيَأَر د

 ىرَ امو هللا ىلإ مما 5

 بوه لداعتل عاقب
 باَسخألا ُبِقاَوُت ٍهوجولا ضي
 باعك ثييوحلا ةَسدآ ةاضْيب

 يباَضسع مسيل كم رش فَ نو

10 

15 

20 

25 

07 

 لماكلا



10 

000 

 لماكلا

 اججَولا ىلع ويِف سيِعلا س
 هلو كشنت ىئبكخ يفتت

 ةلنهأ كلمت ةقبلاو يدشن

 ٌةَبْرَس قش ْمَل ّىَعلا ديِلَو اَم 1َذإ
 اقيوُبَط اَبَدَح ٍلوّشلا كلج 2

 انيلاكر طئمو مولا ِث املأ

 هباَن ْنِإَف

 هلهأ كلهم ىْغَجلاو ْمُكْدْشْنَأ
 هلاك يصب هِيِز ا 1 هكا

 دراتعم ال تاتو وسب ايلا

 ةللمأ كليم ىرعَبلاو ما

 ا نفسو يي بادن ان

 ْمُكَيَلِإاَكْلَعَف اه اَنوُرْفْكَت ان

 مهيَلإ كاذ َلْكِم مثلعف ول امك

 او 22-767

 و 4-535, 8

11 

 ةحم ِجاَصَم َكنْذَلَو دلو مان اذ

 ةعِناَص دَمْحم ْْدَعلاَو انِياوماب

 ةعزاغز تّيه لخملا ءاكش ام اَذإ

 : :رمتلاب ع نحف 2 نَسَقَو

 م بّدَج ع وملاب رسم ىد 1

 ُهعْفأَر 5 اَذإ ىسلوملا مصِلصَسَتَو
 ُهْعِياَو وْمَك اص نم اكلات اَمَو

 ةئراَكُي ْنَم ُهَل تجوُي مل شكلا اَذإ

 1 1 ا ا اي

 ' ليم لال ىلإ ىفحتو
 ةَعِفاَدُي نم ُهَل كجوُي مل ُمُصَعْلا اَذإ
 ةقيا قسكلا سيو ىهتتت و
 ةقئايصو هو دفا 9 اونو

 هَعواَس لولا أَي ام هب رمت

 ناسخ لاقو

 ا 0 أر اذا َمْشَر تمل أنمأ

 زبك جملا
 51 ع كفرا 0 مون ل را

 مهفكدان ةئاصع رد 8

 اهدكاشت فعاصولا لدعلا ىف وشفي

 اع يتب َّسْيَكلا َنوُبِراَصلا

 موِييَعب مهريقلف 5 َنوظِيلاَكلاَو

 ةيعيبارسش لوح ةَكفَح ُنآلوُأ

 لوك عييصُبلاف ىباوجلا َنْيَب
 لك مل اكسر ىكلص 00

 ْمْفْرِع دعا قوق

 لوألا ناقزلا ف قل امو

 ٍلّرسُملا لاَمجْلا ىلإ ٍلاَمِجلا َىَبَم
 ا ا اب هل هيب اًيْوَض

 لِمْرُملا فيِعَضلا ىلع َسوُمِعْتُملاَو

 ال الا برقا ةيرام نيا ربك

 لَقَفكَي مل



180 

 عفو ىرعتزْلا ناب تَبَهَذ

 ْمُكئِماَسْلنَو تلي دلو
 ةيندلاشا كش اند ذِإ

 ٌةباَقعَأ ىلغ َنوُل وت َذِإ

 مكي اكل ف 2 هن

 ٍدِحأَو ,ماققم لنءاكخعختدجا

 مه كت أ مك نوم
9 

 م 91 نمر ”نكألا 7

 0 ٍىشب انوقرفل و مل

 هرم ْذإ بغشلا اع 0

 ل 3 لابس

 قلاب ركب 1 موك ا
ٍِ 

 روع شي 7 كرو

 هعمج سر نو اكسكرَتَو
 مهو 9 لح انك

 ديس ميرك نِم اكلكَف 3
 لي ايرشن فيرنا

 اهياقشأ ىنبوشأ1 لا

 ُلَدَعْوَل اَهيِف لصلا اكو َناك
 لود تئاّمحأ تتعلا تكاذَكو
 لبنا مَ ىلإ :فانأجآت
 لسوللا َةاَبْشَأ بغيشلا ىف ارك
 . لبا قع دعي َاَلَع ىِوْعَن 26008

 لدع نقلا يح ريعمس َنيِعْبَ مك

 تل ِتالذأ 9 , رمت 0

 0 هدد 2 ل :

0108 

 10 لجيرلاو مُهْنِم هنو طئقلا ابن هنو
0 

 0 فا َُ 5 ٌليِربج اوكي

 لتُتلا قِيِدْضَتَو وَلَا ةعاك

 ليقع و نا وركب مْوَي

 لَمهلا بضِخغلا فعقج ام َلَثِم

 15 ل يم 7 5

 لطب ماَدَقِم نْيَدَعلا دجام

 لجعل ع ىدل كلك

 ناشسح لاقو

 ىِهِلاَو رووا اَجحللا 0

 «ةسير - ؛رخأ نى هيل 7

 010 َميِقملا ٌىَحْلاركَذ اذإ

 هعزاوي م ناسع نجح م مل اذإ

 ُهْعِلاَطُي ظاةح 1 مُهْدِو .يأقا ىلع

 ٌةَعباَصَأ دلت 3 اهلا كيو

 تن هتسآ ىَقلَي ام َرصْبأ

2 

 لمرلا

007 

 ليوطلا



16 

1 00 

25 

030 

030 

 ة-كرم اص ام ريغلا كيِبَأ ٌرْمَعَل
 ُهَكْكِوَص ذإ ىوَهلاب اَعْرُذ ٌتّْقِض الو

 اللئام نكاقف 1

 ىلْئاَسَف َنيِرَبْحُم اهل تنك َنِإَن

 00 وقص نيْناَرَع ارع انو

 اًنَدالب تي ركعُم مكْعَملااَم ثكرم

 انُديرُي ني راق علا ةِعَصلا 3

 هديل َنيِح علا ى ىَمِح 7

0-6 - 0 0 

 تول
 ضي 083 ثلا م لكلا 0

 ٍدجام َعَوْرَأ لك آلإ جري مسلو
 ىعولا ىَلِإ نيوئاعلا ْماَهِز ُنوُكَن
 ابّصلا ته ام ُرْهَّذلا تكاذك ند

- 

 ََء
74 

 ع3دُمب ىوجفملا ةيع

 ا ساكلا مرعب

_- 

  مهرمأ قسشُو اوُقَتْووَأ اوُمِهَف ولف
 نما يلا مف 7, ا رم يب 1 يب

0 

 ووو (ي م

 فرع ٌرُئَسَي

 0 خر !تنالا ىلع ناَوَع 4

 هش اذإ | مادةيازاَجعأب بوُرض

 نيدعاشلا ليوط 37 ا
 مه ع وو

1 

1 

 مرضت داعب ى

 مقكملا يوتا ىردَص امك الو

 معتق ىل 10 ء مهلا ىوذ

 مَدَقْهِرِع دكا اننا مار

 مط 3 هيك 0

 مّضَهكُملا اسوا ةفَكفكِل
 ملسُمي تابئانلا 5 اًنراج اَمَو

 مرسكُمب ااا ِهيكَب
 مّوتملا جيشولاب اًناَمِح ى
 0 "0ك م عم 0

 29 اكملح ىَوشَرب َلاَمَ
 مّدلاو ترجلا بالعلا ىلع تداججو

 موك ٍةَرِع ند” ىزقازيديدم

 مدني مل ٌكيودرلا لّْشَملا اذإ
 ع

 ا -4-لاَيخ ىلع د فم ١

 معنا ىَصْوُب كغ مهيب اًنوُعَل

 مش م 1 انت وسوسة لاا ناو
 مصملا قب ا” تدداع بِي اَذِإ

 مََكُم ده لربك 0 اَهبِف سلامي“

 مر رو 0 م
 مهجتي ] فوُردغَملا ٍلّمَسُي ىتم

 سل هلا نما ىلا عسيرم
 تدعو َنِيعراَدْلا عار ذيع

 مركخ قجيقلا



 توبذنك نإ كاز نشكل

 َمهِعاَيَشأب ُكاَوُعلا راكق
 20 فا . داناتعكف

 يي ]ل يقص لُكب

 اقعد مص ٌفِواَصُي ام اَذإ

 5 اعكتروأ ا يلدا

 102274 4-7 كت 00 رق رم 1

 امل آلِإ ساكلا َنِم ْنِإ اَمَن

 ا

 ع ُلْزْدَم ْنَمِل هاه الا ا
 ا 1 ىِداَبَملا * الم

 ىسكيلا فلاح ٍلِئاَم يجري

 هِميِشَك ىلا ٍقْيَشلا حاير لع
 هدهع دعب آبلا ٌليِباَرَص ُةَكَسك
 ٍةططفو ريثك لكأ اذ نك ْدَنَو

 ىَرُعلا قعبتُم قولا ثيثح 3

 كَ نيرألا 7 ناك ىّرْعلا ٌفيِعَص

 اَهُراَيِد تكتأت دك ىَلْيَل ككت َنإَن
 ِهِلاَصو دب لكلا مْرَصِب تكد

 ىلا آو ىدَشِع ٍتلاب اَملْبح ام
 هِلطَوِب ىنفككو وذ اًهبخ امو

 0م و هاد داكف

 00 هيد ير 2 0-1

 ْمَمَألا ل همم ُدِلاَجُم

 030 مدح ٍسوُمَغ باَبْذلا يشر

 6 ني ْمَل م

 مخ انسي ادعم َّن

 يعاد س

 مَصَقْن 00010 15 اذإ انرف تل

 ّمعِيلا 5 ا َنِإَو 4 اد

 ام

 د ىِرِباَص طر ُلِيِعاَيَخ

 مك .مئامهلا لامه أك ثالث

 ,كوككلاو 5-5 اييابنقي دعو

 مّلَكَم فام ضو ٍلِذام 2

 5 مْرَهَكُملا أ لبا هيلا أَرَص نوسحو

 مرتي مل لسشقلا ليح لجعلا اذإ

 مضي هل اصشن# نو يضم ا دو

 يني قاوم ٌحرسلا هجرت م

 مكسَأ مظكأ ٍدوطلا لكيُك فسم ب

 10 مّيتملا ٍناوَلا تاسجاصم كيك 4

 مِعَرَعَُملا ماعلا ٍلَوَقِل تعط

 ا مرَتَص ول 28 ا
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 ليوطلا
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 ع 0 ب 8

 ةلتنبح اندالواَو ا سف

 اغلا : مهو َنوُساَوُي

 مهرب انكم انبات

 اوُكَلُْي مل ساقلا ىَلَع اكو
 ايي دوف و باع اوُهَن ف

 ليحتل فى اوُدِيَّس تق برثيِب

 م رع دف 8و 2

 ْنِم اوهكْسش 1 اَمِيِفَو

 هيما ْمِهْيَلِإ اوُراَسَم

 مهباكجأب لوُيَعلا ٍداَيج

 ٍراَرِص ىسيكجب اوُحاَنَأ اًمَلَك

 ميلا د ٌريغ مُهعاَراَمف
 اوعرفأ دقو:أ1ش اوراسطق

 "0 هللا ف ةيباَص للك ىلع
 اوما راطُم ِتيَمُك ل كو
 اودواع دق ٌُسِراَوَق اهيلسع

 وركلا اف اوسع اذإ كويل

 جلا ْمِهيَداَسب اَمْبَأَ

 مله 3 وع معئادم اكتر :

 00 1 لوسو انانأ اًمكن

 4ع ملَوو هيلا ا

 000 َلوُسَر تفَدَص اَنْلُدَو
 2 001-2 3 ا و راج ع

 و - . رع

 0 تييعأ تك امد ِداَمَق
 يسرا
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 َمِلَظ ْنِإ م ههرانج نرصحتو

 مشعر ل اكشن َنوُداَبُي

 مسك ب َلِعك امور رهدلا سس

 مَرِإ اياقتب صغستو َدوُمَت
 ا اهيف َنَحَدَو اًنوُصَخ

 مله اونو تكفتإ لع هذ

 مهِريَع نلع يي ر ٍشْيَعَو

 مدت اهي لت لك ىلع

 مد لا تاع اهلل د 3

 ْمّرعلا ىلب َيرشلا اوُدَّمَو

 محجألا يتناك َمهيَلِإ انو
 دادوللا لوطي نبعتستال

 مَلُرلا لكك صوُصُقلا نيِمأ
 7 يملا

 000 ديلا تردضو ْءاَمُْكلا َعارف

 مد قايل نيلكشس ا

 مسكت ههلاَوصأو اًرْسَ «
 1-0 مل اي ابك

 ْمكظلا دعب ؛ يَكلاو روثلاب 24

 مَرَكلا ٍضْرَأ نم ائانثأ ٌةاَدَع
 مِقأ ١ اا ا !إ مكه

 مِقَق نيب اًروُث تلِسْرَأ نك
 غيكَعَت 07 اراَجَج ادن

 مككحآف اَمِلاَم فو كيقت



 ىسيسمراَعُي 5 مرا ىَنِإ

 اوٌقطت ام ةاَرَعّشلا ٌرْشأ

 ىبَسَح ْمُكِلذ ىل ىبأ ىنإ
 اذإ ٌرِيِصَبلا نجلا رسب ىلا

 ْمُكدفْيَتَو شيت انوي
 ةمركم دوضلا نإ ىووج

 ادَبَأ مكاسنأ 1كفلخو

 م كفيدح ىَسْنأ 1 تفلح 7

 5-1 ِتنْزَرَب رب نإ أ 52

 ادي يح كغأ
 امعمسش نع لا

 4 ب

 رع

 0 ىسويشت 7 اَهَك ى

 اهيُكناَف قى وش بدل

 ل نيو ىِداَّصلا رُكَّذَكك

 ىنُعَتْكَيَ سلا َدَقْلَو
2 

 ىدردت ير رف © رهن ] دنس

 تسلا هنا ةكضت 3

 3 تضر ْنِإ ةريضكلل لك
 3 7 و من يؤ

 فرسْفظ ىحيت كب 0 085

 ىرعش مهّرْعش قف 0 ٍداَوُي ال .

 20 رحشلا 3 ةلاَقَس
 ربعلا نس َمالكْلا 0

 9م رد دحأ 30

 يرغب ام صبي ماَسعلا ىرجآَو

 يغش 1 00 فَ در اَس

 25 رسْمَتلا َةَداَذَن ُثوسَعسلا رسكذ

 رسصقلا ٌكَحاَسي جور مول

 راسل رثا ع سرت امي

 رك ريال 6

 ركقلاو ٍيدِكَملا لأ ٍلَعَعِب

 30 رسهِص و بم ذ ام ريع نم

 رو مس 0 ءاسم

5 2 

 56 رولا 20 ب كولا

 رم رياح ّىل 0 05

 رسهدتلا ِفِلاَص ىفاكل تناك اهئقاعمّزِم ةيسسوسلا -__ٍ

 ناسك :لاقو
 ب - ثّيشلا 3 مارك ىلا سك نارك ىو 1 تيلي

 7 ىلا و
 مراتي روكا مان
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 هيؤقل آجلا تب اَذإ نكي
 0 0 0 2 و و 3 ب ًَ

 هزمعت ا دإ كومل اةشأو

 آ-
 زد سار ةفاخع افئاك هود

 5 7 ع 001 م 5 2

 و ع - 32 0 -

 اهلئكشا *!دكيَّبلاب تفقوف
 22 هيا ع

 اكلثتاه:ةلاةكراذإانك ه
 اه ةيمسل هي
 جوتن جوع 2 ايف 82

 5: ٍةَرجا م ل 54 الب كش

 كر طر >5 ف اهيا

 اعيشسرادعبف ِدوَع - اك

 ققَو َلِيِوَطلا ميل 20 10

 اًهفلذأ املا  ةكقتلاو

 انهنك ةاَخأ اهيف اَدّكلا اَعَفَي

 ايتن قدكلا نرد لوسكو

 ُمهَلْهَأ تكرثلا كسْيَرأ 5
 3 تلو ىل 713 فس

 لك 1 تفاعل اَناَق

 ححلراو# ندع لاقي قزق

 أي

 ُِقاَو بركلا اكس نو باَعَّش َحآَ
 110 ١ تاشلاو بقعلا مأ ليِمَح

 ةعاَوَتلا اهتيو ٌدكشأو اهْعْرَق ىَمَن
 ُدِعاَوَمَو مل ٌرْكِذ مما 5

 ثار لاق ىِذَلا ىيدشتب

 فرست ع لي ثكبلا ترم 02

 ِرْغَسلا 0 بثسعكدكه١أ ع

 ركقلا َنِم اَهِب َىْوَرَي اهو
 م اسي رثَصَأ امو
 رغم بئاجآب هلاكْعت

 رجزلاو ٍسّنلا نود نسِيِؤْعسُي
 رف َنِم 0غ 2 0 146

 رهظل 0 < تكس

 رف-شلا ةموُمِيَدلا ىف مؤقلاب

 رْبَقلا بح َ عوْنُملا ىعَتَي
 5 سا يه 7 2

 0 يؤ حم

 ن0 يا عيا

 قف ١ مص قيِضي و
 رذ-هلاب تيس ثروعل ىنإ ا ع دا ا ا



 ناسح 0

 2 7 0 و م

ل د و
 ىسترسم و - ئَنوَ

 2 نو ها 5 . ل 31 6 ّ

 216 ق-ةسحأ مل نِإف
 مب م(

 .٠ رت | (ر رع ع

 ىلا انلا نه ىئاقكأ و

 2 »و 8 0 2 ا( نر

 ةزيوغ ىدْنِع ءادذع كو

 ار مل نأ شاك تنكر نأ 0

 ةليكأ ناو )| امجياشن

 ىينارن ىضع ماوتألا ناكشك

 دكر يتليت نب[ رقشلا َءْياّرْلا ان

 هال يِهُمب اكو ةَحأ انهن

 و اولا ل قس1ح ىَرُذ كانو
2 

 انيإ

 لرد ةددععأ امو لمآ اَمْهَمَت
 لق

0 -_ 2 0 - 

 اهني ريَلع وكعَ عت 4 ولت

 ا 20 يرسم َنيِقشُيو

 ِرِِعاَش ٍةَياَر 2 ارَسك م اذإ

 ُدِعاَوَقلا هاَسّقلا مش اَهَل فب

 هاذ يف نا ٍلاَع يأ ىلع

 ُثدعَأ اوْرْلا ىنِم

 دِجاَتُملا َراَسِذلا ىماعلا سرا انأ

 ري اهني اهاككجأ ثْيَحب

 ُدِجاَشَملا ُهْنِم َرَكِذلا ىتْسَأَو اًديِهَش
 ياما َةيِهَّشلا كاد ىبأ دل

 لَو نهاد نسم ىسيل ٍةَيِوَأَو
 ةياهع كول رز الو ٌءاَذَأ

 ةهاَعُملا امير ا ناد قلتو

 0 هقاوقا كبف اكسب

 ”دكاتن نمو لوهجملا وب ِبفرْغَتَو

 نراَوَملا نابكولا رس ىف حآ امك
 ُهِلاَوَكلا ُلاَّبِعلا قمت اه َسَيَقْبَيَو

 ُدِعاَسُت ْنَمم اكب اًيَنُّدلا ىف َندِعَسُيو

 دواَعُتَف اًنَدْنِع ام اكسب شيجب
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 امن تلئع اعقل

 ىىرعلاو 6 0 نس ىَرْذلا نك 3

 ُهداَمِع تدرتفكسات اتي ٌرِعلا اكَب
 اًرَسْعَم ساكلا نِم قلك ل تَنِإَو

 مهكيتأ اَماذإ ىقلك نأ رقكأو
 4 تقيس يقتلان 8 وسم 2 07

 ٌهئاَوَج ٌقاَطْيالا 1 دبع 5

 اًمراَص ٍفييشلا لإ اضاقت دش
 ار د 3 ًالشخ» دج 5

 الا ةرواظأاتم دك اكمل

 اهل ىرجت ُماَطآلاو لكتلا اجب

 دوام مّرَصَت اهئ لود اَذإ

 اهببوُرغ فسح قاَهقو لك ىلع

 ١ يودع لف لط ف لدغ

 اًَحاَسرَو ١ 6 ل

 مسهيلإ انومَس اًعْقَح اوُعَمَج اذإ

 انيك سنك هيلاري اهببانؤضت

 ا موق ان 1: اذن

 ٍفتَعُم نو اكل ىلَت نل تكنو

 + باكا عع اًمَكْلَي 1 انكر 0

 اياب باولتسلا يشفجإلف ري

 ه-_-
 لس هيلع 6.

 1و (ٍريَلا 0[ ىدف انرثباكا
 1 يك قويملا اًشيف كترت

 وحكي نأ ساقلا ايعأَف اميَلَع
 ال ا ان! بارع

 [معج ةعيسدلا َمْكَض اًذِيَص ٌمُهَل

 1 ةنِطو ىلع وَلا 4

 5 1 د ليك
 0 هه

 الك دم ة در-غش ىف ف يب 7 و

 قرأ تملا نإ عاد انهد ان 9

 7 ىلا نودبلا لل ئدقلا كيم

 [ةاكف هةعقت انياب كفملا ايدي

 1 4 اناق راو دايت نفك لوادنع

 وذ متاوقلاب هيت اكلم
 [-جنأ ركصلا نم نيود ف ْعْرَفُت
 5-1-1 هآملا َنِم اًبوُبْعَي صراع
 بريجللا َماَوَّسلاَو اج يجاكسع

 اكِقتعَسو اًهْيَك باَرعَألاَ ٍشّيمتلا نم
 1 دكا فاعذلا ىَتسُت يوي

 اركملا تباّككلا انفو اًمامإ

 انوا ناك نم ليم كوجشلاب ُهَ

 كذَم مم اَميُِيَلاَلِإ بئاعالو فيم
 ةرغأ يقشلا لينا مج

 ىو

 رو نس

 2 1 داك



 0 0 0 شور 0

 مدن هن قتتاَوَعلا 00 نطل مل

 تسباث ند ناسشح لاقو
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 06“ ايف ىننع مولا َقْع َرْيَعْلا يد

 ىتيسشو روم الاب نيف ىنبرد :

 ىتئيِلَ نس آو ىشسو ال تنك نايف :

 هع ٌةِقَس لختلا ىَرأ ىِنَأ ىوتشت

 م هئّشلا نع ىسُفل تسد ور اذإ

 ُهُكِكَرَق 5 مهي انيك اذإ 5

 ١ يع يور َُملَمْلُم

 4 كح داع :يكَربم هعمل تاي

 اًَهتاَمِغَت ىلع تح 00 1:

 00 م ع 11

 رداع نست ا موق ا

 ُهيوُكَي | جيتف لاهل اًعنام الو

 عراب بيش 5 5 ام د ُنْوَسُن

 ئلغلا ىتك ههنا: ىذألا اكجأ ادهن اَماَذِإ

 اكبابس نس اًقفان قالب تيشسلف

 َمَس اَذِإاَقِو 5 لاَعِف عيل
 ة-ل!اَعسْوَو ةف-ِوْرَح ىف 4 ا هل

 لم( 7 ب

 ُموُمْدَم ْمُهَلُكَو ماَقَم ف
 ميك َميرَكلا نإ اوُمَيقُي نأ
 140 مط مهروصعأ ىف اككبلاو

 مولكلا اكو َفَحَو اوُميِقُي مل

 موجألا ءاَوْذِلا ُلِمْحَب اَمَنِ

171 

 اليخأب ككيلم 3 اهي ىرئاط اَمَق

 ةرغأ ريغلا نع ىَسْم امأ ىذلا كوت

 (.ة عملا نيت 7
 5 ؟بئت م رهلاَرِخآ 6 206

 3 ِتاّيِشعلا َلاَقْرِهَو يي

 ٍدْعَم فيلا نك لوغت هل بِلا ع
 ين ب اقرا 0 مديارت

 كبعغأ فرح

 آمفأ يلقلا ٍةَعْوَر رضاك تأ
 ةكز ةَلاَمَعلا دكني ةيياخناو

 1ذَعُم 3ع اسنجسجلا بوقلا ىف يايا

 كلكم لالجلاب ُهاَر رست رك

 1م ندم ىلع لوط ان ىلا

 16 ةَبَحَأَو اهنا ننوه ناك كا

 هما وألا 3[ اج ع رشأ

 الوسع يأرلا م مزاح اَنِم ناك ثأو

10 



 مطعم ميشولا' 3و 0 ئوهلا ٍةَّيِط نع شيلا دك اًمْسَل

 امد ٍةَدِجحأ نو َنْرْطقَي اًكُفايسأو
 اَملَكَت | ٍفيمنلاب اَسُنئاَكَو
 امكن يا اه 05 سوف

0 

 ناسك لاقو 56

 شاب نمل نا كانا 1

 اهل قليكت نأ فوُرغَملا اكُلعِف ىَبَأ
 دعكصب انئَردح نق ٌقَعسم ٌلكف 5

 مدس سلاللللل

 مين حسك فيفغلا

 ىلثِم ملا ُلْمْفَي لَه 0 َلاَي
 31 ةفاسفلاو 2 علا امه قر

 لا لل لوما تدي ْوَل
 يسب ٍراَهَكلا ٌسْمَش 2 اَهقْفَت مل

 ْوَجلا يبا ُبيطَخ ىلا ّنإ

 املا لياقلا ةَحيَمُس ىف ىبَأَو

 ' موُمِهلا ءاشعلاب
 5 7 7 و 7 4 5 2 7

 موجكالا روسغت ادإ لانجسحو

 ْمرْشَكَم َلِخاَد ويف ٌمَقَص

 ع ماجاب شكلا و

 ُموُظْكَم ةوُلؤُلو يسيل اق
 مولا َمكَبَوَن 3 0

 مودي سيل تباَبّشلا نأ َريَغ

 ُموُقَي َنيِح نامعشلا َدْنِع
 0 هيلع تّدكلا َمْوَ مو

 1 نها ل نفق 5 ىَملَس نإ ١ باب َدئِعُرْمَصلا ان

 0 دن اخير عش ىسل اقيضأ ةفاوو باو

16 

26 
 ري عني (م ريغ

 اعيِمح مهن ن

 مهو با لا ىتيشي كَ

 سيت نيركلاب تن ىبابأ 3

 ا 000 ع

 كتمرطسو

 كَراطَو 1 لي 0

 نع يل

 ُمَوُسَقْم رجا يسفاف فك لد

 دع ناك هم رامز
 ميِعَتلا ِةْيَلَع ىطَت لوجو ل

 | دول بيف رهط ينام
 0 هقي ِدَص 3 000



 هَل انو هداصغأ ثمنَذ اَكَكَق

 هلالِخ عابرتلا لد ع

 هُدِيْيَو قيقَعلا تاككأب تاكو

 هقَدَو لهت اف نابئث الع اَجَلَق

 عل عتاد ٌلُكهْكِه مضَأَو
 لوو ثمَلَق ةساف ليل اوَداَعَت

 تررْبأو هابظلا قانعأب َنِيَسَع
 اهلهأ لخاذإاهيقالث لأب
 نقولا سو فاليشاو د ديعت قالت

 ةَديِصَق ماسك َلُك ىف هل دولا

 ةفدك فلك ”اجلا َمكِنِب تسل

 هّذك َرْيَغلا ل يق دِص راحت

 ىيميَش قْفاَوَو ىنكُو هب

 اهُوْزرو بوُرُشلا رم اكن اق
 تكعشأو ءامّسلا يافا َرَسْعا اَذإ

 انِتوُيِب َلْوَح ٍداَصلا ٌروُدُك تبِسَح
 اَهّنأَك َنو-اِغاَولا اَهْيَدَل ٌلُظَي

 0 ابو مع رضاع الا

 هع عجاشأل 5 ىف لكي
 انيوُكُم كن“ 53 حلا اكتريدكمآ اذا

 رقع ئكب كبآو هائلا يِزَب اًندَلَو

 تدب اذا ليلقلا لاّملا اذ ُنْوَسن كوس

 اًئراط هاج ْنِإ فيصل ىرقكل 3

 ان ينكأف و ناد ٍضْوَلا نسم

 اَمَجَنَأ بلا هتائاح ف نكس 0

 اهمووكم مك د نم طخ

 امره ةيكرس اجل ار ايك15ل

 اَمْدَصَت ام. هلي ةاضعلا ثّكي

 اًمُكَرُملا ٍلْكَرْؤلا ءاَمْنأ َنْيَلَأَعَو

 اًمكّمكُم اًيَشَو رطقلا ٍدْورُب ىِشاَوَع
 0 2س

 اَمَكْسَأَو راَقِغ نو نامي ِداَوِب

 اني تبرْعَيِب اًيِفْكَم دعت

 اممِْعُسو ريثك لام 13 فزغلا ىِذَك
 اًسرَصِخ كاّيِشَعلا ايش حا ار اَذِإ

 اًمولُص ىَه مادتلا ىف اع 4 مل

 اٌمَرْمَرَع اًعيَجَجو اَماَرْدأو اكد

 اَمّيْم ٍةّرَىَملا ىف اًمهد لباكَم

 اَمعْنُم ٌةكيَمش نم ارفع نوُفاَوُي

 امّرثكستو رع ىَوصَر ماراَمَّش

 اه3َهُي ْنأ اكضْوَع عمفت ناو
 اَمَدلاَو ثكشجلا 0 ٍةاَمَكلا عرب

 امي تع

 ام 7 اذب يأ اخ اَسِب رك

 مدعم ناك ْنِإَو انيف ُهّنوَرُم

 اًمَلَسُم اًكِحَص ىَسْمْأ اص د 526
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 ا

 لي ليوطلا

 اهلأ8ك راَبْعلا ىف عزمت ة[َدْرَج

 ٍةرفقب َدايِجلا 5 ردت

 ذاب تآةَمَران نيكرفلا 4بب تلم

 مرسم ف دعو مو وُدَبو

 ب دفعت ةيللا مهككَححاط و " ّ
 ككل 155+ هللا لي

 0 ٍع
 ةداستم نشل روُسأسَم 0

 ٍةَوْعَدِل ُبيِحاَْسِي ال ل5
 : رص

 اوأَو 0 نيب ةخن لدتا اعلاب

 در ملأ ىهتكا اذإ غأ ئ 35 تم

 َكَمَقَم 3 دِدَح كن اَذِإ ضب

 انقلا رشي كبح ريك وُ
 َرشاَحَم 8 0 تلعن

 ٍماَمَع لآ ف باع ناكرس

 مايو د يدصدخمب لوُمَّذلاَر رم

 ماقم ريس ُهْسَبِحأ ىَوْنَو
 ماها ىو ب ةسلِإل 00

 مارِضب اقيم بكسي ِترَح
 ىم 1 0 000 َ 0

2 - 

 مافألا وع 5 يع
 ماك لَك 4 ٌقوُسَت بفوُيسلا ضيب

 ماَدقِو عَدْيمُس 0 52

 ماكنت لاك تنك ركك بشت ُلْيَكلاو

 ء م لاَكِقلاَر رضع مدع اذإ لش
 مالك د ٍدَج ٌرْيَِع عهش دلك نحف
 < ا بل يالا امتع

 مات ثاذ ءاضيت كب تملجت

 مامعألا لباَقُم يَ رفجلاك
2 9 

 اننأ ناك لافز

 املظأ ةاقرين ة عادشأ عقتمي' اَمّلكَعلا كيوجملا عقلا ِلّمْسَتمْلَ
 امَكِنَأ َناك نم فورملا ثني لو اع <17 نأ ىكلا راد ا

 ا اي ةلعأ ري نلت لل رطب نم عاملا بقت عاق
 اَمَلْعَكَف نمل ٌلكحك تابت ام رستو ٍداَوقلا ءاتعشيل راسيود

 ىَعَتْرَت عِماَدَملا ةآروع ىه ْذِإو
 اَهَل اَذَب ىتح ٍفِْيَشلاِب هب تماقأ

 اًمظكم اكو ا ىِداَولاعف ةكَكْحِب

2 

 .رأ حجرلا ل تكتّده اذ َضادشن



 اجَولا ىَلَع ّيِطَملا اجمل ىنإو

 اكدر ىف كلا تاَذ ٌلَهخَأو
2 

لهذا جدت نأ اهنيك
 يلد 

 لوصف اًردييك اًرغت ُهَفيَقلأو

 امناق عبرأو ٌسِي اديك اي ندمت الو

 ٍةرِعَأ 202 0
 2 لاَمجَأْلا ىَدَل نويل

 اًهئيرق

 ٌتَدِرُطو لاكتلا ٌسْؤألا ِتَناَذ .:
 اًمِعاَون اروح باوُبألا ىدل ى

 ا
 ةسسيبل مآ ءاّملعلا نع 0

 ٌةديرخ ماتملا ىف تكَدآَوف تّلَبت

 ةباحكم كامب طلعت ثيكشولاك

 كت اَهضْوت ةَبيِقَعلا 4

 هنآك ةجب أ ينسى لع تيوب

 ا ل "نأ ُلَسْكَت كاَكَن
 اَمَرْكِذ دقق اممف َراَهَتلا َ

 اًهَركد كتئأو اها ٌتِفَسْنَآ

 ُةَهاَفَص ُموُلَك ٍةَلِذاَعِل ْنَم

 ىَرَكلا دْعَب قرط َعَْلَع تَرَكَ
 5 2/4 املا ّنأب تسمع

 ىنزتدح ىِذَلا ةَبولاك كف ْنِإ

 مهتود َلسِتاَفُي نأ ةِيِحألا تَرَ

 م

 ماَحُي ككاىتي تدَدَعَف ١ذا ضف

 ٍدَّمُملا شاّرِفلا تاازعت ىنإو
 0 َءلْخَر اهئ ل اذِإ

 0 ىَمْلَس نبأ بابَىَلِإ ُىَرَت

 ٍدَدزَيُرْمَكْلا ُهَلْركْذُي ىكَم اَداَوَج
 ٍدَنَهم لكي اَقلث نأ َكَراَصَم

 ٍدَلَبَت رطخلا نبأ اي مهَرَت ىكم 1

 يضع د 8 7 -ٍ - آش

 ٍدّرطم لَك تاّككلا 3-2 تناَو

 ِدِمّنِإِب اشعل!" ئئَقَداَم لحدو 1
 ت7

 ِدّلْضُي را لأ هب حدعت اتم َدَنَزو

 ب عيجللا ىقشن
 قاف ميذلا مَدك قذ ا 41

 ماسلا 1202

 م / را ا

 ت5

 ٍماَوَك شخ ميخو ٍةَبَعَرَح نمت 2 ىف

 نيل اهب ىنعِزوت 7 ليللاو

 اظع رجارصلا 2 بدت 8
 ىو 0

1168-7 

 ىماوَل ىَوَهلا ىلإ تيَصَع ْدَقَنو
 ماّيألا نقداتخ متن 25

 مالا ناش سنك ةدع
 ماَشِه 5-5 ثلا اجعأَم وجحف

 مانجو #2 سأرسب اجت
7 

10 

15 

11. 

 لماكلا

10 



1 

 ليوطلا

 2ع

 اًدْيع تلسنأ دق هللا َلاَمو

 دوق َدَص ىووَتَو 4 تدي 20

 اًديِف وللا ريس ليربجو

 اذئع تكفكرت اًكَقوُيَس أب

 5 وعر دع َناَيْفَس اَبأ هلبأ آلأ

 ع تّبجأق اَدَمَحُأ توَيك
0 

 رثعب هَل 0 مو 25

 كتم وللا َلوْسَر

 ىو هو هَدِلاَوَو -_4 0
 ٌتْوْلوكِب ٌنَقَقكَت اًمايَن

 ايل اُرَصَن ٌرْسْعَم هةعم كيأرأ

 ها ىبأ نب فيش ١ لتي 1

 0 عيِف بوق ا ْمِراَص ىَناَسِل

 ابك انه َكْعَس اَيرْيَغلا تكيبأ ٌدْوَعَل

 اّمهاآلك ناَمِراَص ىِفيَسَو ىَناَسِل
 هب ةجأ ريِيَك لام اذ ُثكأ ْنِإو
 ىَتْظْفِحَو ىاّيح قريتي ُلاَملا آى

 مهاَوِس لامع نس ى لهأ 0

 - تدعوا ام 00 0

 ىدلا . ىنوغذيل 37

 6 : 0 هت ولعل ىتإو

 البلا عمت نإ قل ُلوَُي
 اش اقر بيج م مُكلْقَف

 *آقك ُهَل َسْهَل ٍسدّقلا حور
 :آمإا اَهُتَداَص راَدلآ ةسْيعَو
 اوه تثيفن قوم تنَأَف

 ءازجلا كاَذ ىف وللا َدْكِعو

 هآذفلا امُكِرْيَكِل اَمُكْرَسَك
 هاوس رشدي و يع ةقنلا

 هآقو مكفكسم ٍدْمَحُأ ضّرِعِل
 هآفش ُمِهَلْكَم نإ ةَميِذَج

 غامد متو ان اثر اًمظأ يَسْفف

 *ارسب اكو طِبَرُت فلحو

 عادلا 5 م 0 يرض 1

 ناش

 ىِوَي آو بوطغلا ف ىَناَسِل ّىَل
 كرد ييقيشلا لبي 1م دليم
 دمحم ٍدْهَيا ىَلَع ىِدوُع ا

 نيلي 4 رهآلا ْتاَعَكَو

 ٌرَبُمْلا اَرَقلا ءاملا 0 0
 0 .يرتلا َدلَعَل ىران ل ٍدِئوُمِل

 ٍٍدَصَرَم ريغ نسي اع 1 اذإ آهأو

 8 ٍدِقَوَكُملا ضراعلا ضْيَب برس و

 ٍدّوعأ ْمَلاَعِل كارثكل ىَتإو



 م0 اخ نب ا ا

 داَوِجلاَت عباصألا ُتاَذ َتَقَع

 رع ٍساَحسحلا ىِنَب نو ٌراَيِد

 0 انهن ع ل كَناَكَو

 ىلا 0 0 _ اًذِه عَدَف

 000 نا ا
 ةشوهمل كدسد

 ع فك 3 0 د

 6-5 50 تاّيرش الام اذ

 انكلأ نإ ةماعلا 10
 اًكولَم ا 38 5 5-5 اَهيَرْشَنَو

 اَهوَرَت مل ْنِإ اكلْيَخ اَنْهِدَع

 تاَهِفضَم ةيقمألا نيرا
 5 م كيل

 ءالخ اهلزركم ةارذع ىلإ

 ا لاو: نسدساو ةدلأ ايدك

 ا مَعَل اًهج ورم لآجخ

 ةايقيمعلا هد اذإ فرو

 00 و ةيلعي ليحل 0

55 

 ناك ان اذ

 5 اكُهيِدِقَكُي ا

 ءادك اًهمُدع 9 نققلا يفت :

 *[مظلا 5 اَهِفاككَأ ىَلَع

 ءآسمتلا رمتعأاسب * كالو

 ءاطغلا فسكت و 1 ا

 ءاَشي ْنَم ٍهيِف هللا ُنِيِعُب
 *اقلل اهكضْومت و ءاضنألا مه

 ء”[افهءأ تاق يأ لاكش

 ءآمذلا طلكقم“ نيِح تبرصُنو

 اًَدْسأَ 54
5 

10 

16 

 رفاولا





 ثرل نحوا فضال يجن ع

 نايزرملا نب هللا دبع نب نسحلا يبعس ىبا ةياور
 هتضلا نب ليعملا ىلع يزاد فال

 نبا نع ىركسلا ديعس ىبا نع رافصلا

 نب دمع“ نسحلا ىبا ةياورو * بيبح

 يلا هيبا نع تارغلا دمحاأ نب سابعلا

 نع دمحا نب سابعلا باطغلا

 دمع" رفعج ىبا نع ىركسلا

 ىنب دمحا ىب نمرود
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